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Wnioski

O B Y W A T E L P R A C O W N I KK O N S U M E N TObawy

Wśród badanych widoczny jest wysoki 
poziom niepokoju o stan klimatu na ziemi, 
a także wysoka świadomość negatywnego 
wpływu działań człowieka na jego stan.

Ludzie najbardziej boją się wpływu zmian klimatu 
na ich zdrowie oraz pojawiania się pandemii. Około 
połowa badanych odczuwa skutki zmiany klimatu w
najbliższym otoczeniu, częściej niż inni badani odczuwali 
to mieszkańcy małych i średnich miast. 

Zdecydowana większość respondentów  uważa, że należy
podejmować działania na rzecz ochrony klimatu (zdania 
na temat tego czy działania powinny być szybkie bez 
względu na koszty, czy też powolne są podzielona pół 
na pół). 

Respondenci sądzą, że inni skorzystają bardziej na 
spowolnieniu lub zatrzymaniu zmian klimatu niż oni sami.

Segregacja odpadów, 
ograniczanie marnowania 
żywności i ograniczanie zużycia 
wody to najczęściej deklarowane 
proekologiczne zachowania.

Większość konsumentów deklaruje 
poszukiwanie informacji o wpływie 
na środowisko produktów, które 
kupują.

Większość konsumentów jest
skłonna zapłacić wyższą cenę
za produkty bardziej przyjazne 
środowisku (najczęściej do 10% 
więcej).

Ponad połowa krytycznie ocenia 
działania rządu w zakresie
zapobiegania zmianom klimatu, 
a tylko około 1/3 ocenia te działania 
pozytywnie. Aż 40% deklaruje, 
że na ich decyzje wyborcze miało 
wpływ stanowisko polityków 
w stosunku do ochrony klimatu, 
a dla około 1/5 raczej nie miało 
to znaczenia. 

Około 1/3 zgadza się na wzrost 
podatku jeśli będzie on 
przekazywany na cele związane 
z ochroną środowiska, dla 
zdecydowanej większości jest 
to kwota do 59 zł miesięcznie.

Blisko połowa badanych dobrze 
ocenia działania firm na rzecz 
zapobiegania zmianom klimatu.

Pracownikom zależy, aby firmy 
w których pracują podejmowały 
działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, 
aż około 1/3 deklaruje, 
że rozważyłaby zmianę pracodawcy 
jeśli ten nie wprowadzi 
zrównoważonych praktyk 
biznesowych, a także przyjęłaby 
propozycję gorszą finansowo, ale 
od pracodawcy, który jest przyjazny 
środowisku.

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. 
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bardzo zaniepokojony

trochę zaniepokojony

raczej mnie to nie martwi

w ogóle mnie to nie martwi

nie wiem/ trudno powiedzieć

Znaczna większość respondentów jest zaniepokojona 
zmianami klimatu.

Stopień zaniepokojenia zmianą klimatu

5

W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a zmianą klimatu?

35%

46%

12%

4%

3%

Top2boxes 81%
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Kobiety deklarują większe zaniepokojenie 
zmianami klimatu niż mężczyźni, podczas 
gdy osoby z wyższym poziomem wykształcenia 
są nieco bardziej zaniepokojone niż te, 
u których poziom wykształcenia jest niższy.

W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a 
zmianą klimatu? 

W ciągu ostatniego miesiąca, czułem/-am zmartwienie o klimat 
na ziemi (oś Y) /
W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a zmianą klimatu? (oś X)

W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a
zmianą klimatu? 

Stopień zaniepokojenia zmianą klimatu

34%

35%

42%

50%

14%

11%

6%

2%

3%

2%

30%

36%

37%

45%

47%

46%

16%

11%

10%

4%

4%

5%

4%

2%

2%

Mężczyzna

Kobieta

Niższe niż średnie

średnie

wyższe

47%

8%

5%

1%

0%

48%

54%

13%

6%

6%

1%

27%

43%

23%

27%

2%

3%

25%

47%

8%

2%

8%

14%

23%

59%

Bardzo zaniepokojny/-a Trochę zaniepokojony/-a Raczej mnie to nie martwi W ogóle mnie to nie martwi Trudno powiedzieć/Nie wiem

Bardzo zaniepokojny/-a

Trochę zaniepokojony/-a

Raczej mnie to nie martwi

W ogóle mnie to nie martwi

Trudno powiedzieć/Nie wiem
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Działać powoli, ucząc się więcej o tym 
co robić i badać skuteczne rozwiązania 

Działać szybko inwestując w wiele rozwiązań, 
pomimo ponoszenia wysokich kosztów

Świat już robi wystarczająco dużo

Nie robić nic, nie podejmować żadnych działań,
nie wprowadzać żadnych zmian

Znaczna większość respondentów deklaruje wsparcie 
dla działań w kwestii zmiany klimatu

Działanie w kwestii zmiany klimatu

Jak dokończyłbyś-/abyś poniższe zdanie:

46%

43%

7%

4%

Najlepsze co ludzie mogą zrobić 
w kwestii zmiany klimatu to…

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. 
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Kobiety deklarują większe zaniepokojenie 
zmianami klimatu niż mężczyźni, podczas 
gdy osoby z wyższym poziomem wykształcenia 
są nieco bardziej zaniepokojone niż te, 
u których poziom wykształcenia jest niższy.

W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a 
zmianą klimatu? 

W ciągu ostatniego miesiąca, czułem/-am zmartwienie o klimat 
na ziemi (oś Y) /
W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a zmianą klimatu? (oś X)

W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a
zmianą klimatu? 

34%

35%

42%

50%

14%

11%

6%

2%

3%

2%

30%

36%

37%

45%

47%

46%

16%

11%

10%

4%

4%

5%

4%

2%

2%

Mężczyzna

Kobieta

Niższe niż średnie

średnie

wyższe

47%

8%

5%

1%

0%

48%

54%

13%

6%

6%

1%

27%

43%

23%

27%

2%

3%

25%

47%

8%

2%

8%

14%

23%

59%

Bardzo zaniepokojny/-a Trochę zaniepokojony/-a Raczej mnie to nie martwi W ogóle mnie to nie martwi Trudno powiedzieć/Nie wiem

Bardzo zaniepokojny/-a

Trochę zaniepokojony/-a

Raczej mnie to nie martwi

W ogóle mnie to nie martwi

Trudno powiedzieć/Nie wiem

Działanie w kwestii zmiany klimatu
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Wpływ zmian klimatu na otoczenie

bardzo negatywny

negatywny

nieznaczny

pozytywny

bardzo pozytywny

nie mam zdania

10%

41%

30%

6%

1%

12%

Top2boxes 51%

51%
respondentów uważa, że zmiany klimatu mają 
negatywny lub bardzo negatywny wpływ 
na ich najbliższe otoczenie.

Jaki według ciebie wpływ mają zmiany klimatyczne ma twoje najbliższe 
otoczenie i lokalną społeczność?
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Większość respondentów uważa, ze inni 
zyskają na powstrzymaniu lub spowolnieniu 
zmian klimatu. Przede wszystkim dotyczy 
to czasu (więcej zyskają dzieci i wnuki niż ja), 
ale też branży w której pracują czy kraju. 
Ponadto, więcej osób uważa, ze więcej 
zyskają biedni w porównaniu do bogatych.

Kto według ciebie zyska najwięcej 
na zatrzymaniu lub spowolnieniu zmiany 
klimatu?

Odpowiedzi na powyższe pytania nie są warunkowane przez 
czynniki demograficzne

Wybierz jedną odpowiedź (1,2, lub 3) 
z każdego z poniższych zestawów

7%

INNE
KRAJE

Moje 
dzieci
i wnuki

73%

34%

Inne
kraje

42%

37%

Inne
branże

Biedni

27%

8%

25%

Ja

Mój
Kraj

Moja 
branża

Bogaci

*nie wiem - 20%

*nie wiem - 40%

*nie wiem - 50%

*nie wiem - 38%

Zyskujący na spowolnieniu 
zmian klimatu
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ekstremalne zjawiska pogodowe

gorsza jakość powietrza

wzrastające temperatury

wymieranie gatunków

gorsza jakość wody

wzrastający poziom mórz

nie mam obaw

Obawy wywołane przez zmiany klimatu

Jakie są twoje największe obawy w kwestii wpływu zmian klimatycznych 
na środowisko? 

54%

50%

41%

36%

26%

21%

6%

57%

51%

35%

38%

35%

15%

15%

5%

1%

4%

Zmiany klimatu nie oddziałują tylko na środowisko, ale także 
na społeczeństwo i gospodarkę. Jakie są twoje największe obawy 
w tym obszarze? Prosimy o zaznaczenie trzech odpowiedzi.

Obawy przed wpływem 
na środowisko

Obawy przed wpływem 
na gospodarkę i społeczeństwo

ZDROWIE 70%

DYSPROPORCJE
SPOŁECZNE

TOP 3 OBAWY

Zastanawiając się nad skutkami zmian klimatu, respondenci obawiają się przede wszystkim ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, gorszej jakości powietrza, wzrastających temperatur, wyższych cen żywności oraz pogorszenia się 
zdrowia i wzrostu dysproporcji społecznych.

44%

wzrastające ceny żywności

negatywny wpływ na zdrowie

pandemie

powodzie

wzrost biedy

wzrost nierówności

migracja

mniej turystów

inne

nie mam obaw
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Obawy wywołane 
przez zmiany klimatu

Jakie są twoje największe obawy w kwestii wpływu zmian 
klimatycznych na środowisko? 

Kobiety Mężczyźni

Gorsza
jakość wody

22%

31%

Gorsza
jakość powietrza

47%

54%

Wzrastający
poziom mórz

24%

18%

Wymieranie
gatunków

30%

42%

Nie mam
obaw

9%

3%
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Obawy wywołane 
przez zmiany klimatu

Zmiany klimatu nie oddziałują tylko na środowisko, ale także 
na społeczeństwo i gospodarkę. Jakie są twoje największe obawy 
w tym obszarze? 

Kobiety Mężczyźni

Wzrost
nierówności

18%

12%

Pandemie

28%

42%

Wzrastające
ceny żywności

53%

61%

Migracje

19%

11%

Negatywny wpływ
na zdrowie

47%

55%

Kobiety obawiają się bardziej praktycznych, 
negatywnych skutków zmian klimatu bezpośrednio 
wpływających na życie i kondycję człowieka (wyższe 
ceny, więcej chorób).

Nie mam
obaw

7%

2%

Prosimy o zaznaczenie trzech odpowiedzi. 



Konsument
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Zachowania proekologiczne podejmowane 
przez respondentów

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podjąłeś/-ęłaś, któreś z działań wymienionych poniżej?

segreguję 
odpady

ograniczam
marnowanie
żywności

ograniczam
zużycie wody

zmniejszam 
zużycie energii 
w moim 
gospodarstwie 
domowym

kupuję mniej 
ubrań

kupuje więcej
lokalnych
produktów

ograniczam 
podróże

ograniczam
spożywanie
mięsa

ograniczam jazdę 
prywatnym 
samochodem
lub rezygnuje
z niej całkowicie

wybieram tylko 
produkty 
przyjazne dla 
środowiska

zakupiłem/-am
pojazd 
elektryczny

67%
62% 61%

51%

44%

33%

25% 25%
21% 20%

3%

TOP 3 PODEJMOWANE DZIAŁANIA

*4%  nie podjęło żadnych 
z wymienionych działań

Kobiety

Osoby z wyższym 
wykształceniem

Osoby z miast pow. 
200 tys. mieszk.

ograniczam 
marnowanie 
żywności

segreguję 
odpady

ograniczam 
zużycie wody

Osoby pow. 50 r. ż.

kupuję więcej 
lokalnych 
produktów
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Zachowania 
proekologiczne 
respondentów

Kobiety, są generalnie bardziej wrażliwe 
na kwestie klimatu. Ze względu na klimat, 
są skłonne częściej niż mężczyźni 
ograniczyć zakupy ubrań, spożycie mięsa 
oraz decydują się na  kupowanie większej 
ilości lokalnych produktów

37%

50%

mężczyzna kobieta

20%

28%

mężczyzna kobieta

Kupuję mniej ubrań Ograniczam spożywanie
mięsa

31%

36%

mężczyzna kobieta

Kupuje więcej lokalnych
produktów

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podjąłeś/-ęłaś, któreś z działań 
wymienionych poniżej?
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Zachowania 
proekologiczne 
respondentów

Poziom wykształcenia warunkuje przede 
wszystkim skłonność do kupowania 
mniejszej ilości ubrań, ograniczania jazdy 
prywatnym samochodem lub całkowitej 
rezygnacji z jego używania, jak również 
ograniczania spożywania mięsa.

Kupuję mniej ubrań
Wszystkie te zachowania podejmują 
częściej osoby z wyższym poziomem 
wykształcenia. 

40% 42%

49%

niższe niż

średnie

średnie wyższe

Ograniczam jazdę prywatnym 
samochodem lub rezygnuje 
z niej całkowicie

Ograniczam spożywanie
mięsa

18% 18%

27%

niższe niż

średnie

średnie wyższe

19%

26%
29%

niższe niż

średnie

średnie wyższe

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podjąłeś/-ęłaś, któreś z działań 
wymienionych poniżej? 



18© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. 

Zachowania 
proekologiczne 
respondentów

Skłonność do zakupów produktów 
lokalnych ze względu na klimat rośnie 
razem z wiekiem. Najwięcej kupujących 
produkty lokalne jest w grupie 
wiekowej powyżej 50. roku życia.

kupuję więcej lokalnych produktów

15-24 lata 25-34 lat 35-49 lat 50 lat i więcej

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podjąłeś/-ęłaś, 
któreś z działań wymienionych poniżej? 

25%
27%

35%

39%
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Zachowania 
proekologiczne 
respondentów

28%

41%

mężczyzna kobieta

39%

45%

mężczyzna kobieta

46%

53%

mężczyzna kobieta

Kupowanie używanych
produktów

Kupowanie produktów 
z odzyskanych materiałów

Kupno produktów z długim 
terminem przydatności

W które z czynności z zakresu zrównoważonych zachowań byłoby Ci 
się najłatwiej zaangażować?

Kobiety są bardziej niż mężczyźni skłonne 
do zmiany nawyków i podjęcia działań 
proekologicznych, których obecnie nie 
podejmują. Są również w swoich wyborach 
praktyczne i wskazują najczęściej kupno 
produktów z dłuższą datą przydatności, 
jako zachowanie, które byłyby skłonne 
podjąć.
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Zachowania 
proekologiczne 
respondentów

Kupowanie używanych
produktów

Kupowanie produktów 
z odzyskanych materiałów

Kupowanie produktów 
wytwarzanych z surowców 
wtórnych

46%

36%
34%

30%

15-24

lata

25-34 lat 35-49 lat 50 lat i

więcej

37%
40%

42%
47%

15-24

lata

25-34 lat 35-49 lat 50 lat i

więcej

35%
33%

40%

48%

15-24

lata

25-34 lat 35-49 lat 50 lat i

więcej
Grupa wiekowa

Które z czynności z zakresu zrównoważonych zachowań byłoby Ci 
się najłatwiej zaangażować?

15-24 25-34 35-49 50 i więcej

Młodzi ludzie deklarują największą chęć 
zakupu produktów używanych.
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Podstawa: cała próba, n=1145

„Sprawdzam marki, aby 
upewnić się, że faktycznie 

robią to co mówią w kwestii 
zrównoważonego rozwoju”

12%

37%

24%

10%

17%

„Wybieram marki/produkty, 
które podejmują działania 
na rzecz zrównoważonego 

rozwoju”

14%

44%
17%

7%

19%

Odpowiedzi na to pytanie nie były uwarunkowane demograficznie.

W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami: 

T O P  2  B O X E S  

58%
T O P  2  B O X E S  

49%

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam nie mam zdania

Sprawdzanie
działań firm

Połowa ankietowanych deklaruje, 
że podczas zakupów sprawdza 
deklaracje proekologiczne firm i marek 
sprzedających kupowane przez nich 
produkty. Ponad połowa stwierdza, że przy 
zakupach wybiera marki i produkty 
od producentów podejmujących 
zrównoważone działania.
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Zachowania proekologiczne 
respondentów

Osoby zaniepokojone zmianami klimatu są wyraźnie bardziej skłonne 
do podejmowania działań proekologicznych. Widać to w szczególności 
przy skłonności do recyklingu produktów oraz kupowania produktów 
z materiałów odzyskanych.

W które z czynności z zakresu zrównoważonych zachowań
byłoby Ci się najłatwiej zaangażować? / W jakim stopniu jesteś 
zaniepokojony/-a zmianą klimatu?

72%

64%

38%

40%

56%

Bardzo zaniepokojony/-a

Trochę zaniepokojony/-a

Raczej mnie to nie martwi

W ogóle mnie to nie martwi

Trudno powiedzieć/Nie wiem

57%

41%

23%

10%

18%

Bardzo zaniepokojony/-a

Trochę zaniepokojony/-a

Raczej mnie to nie martwi

W ogóle mnie to nie martwi

Trudno powiedzieć/Nie wiem

Recykling produktów

Kupowanie produktów 
z odzyskanych materiałów
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Kupno produktów z długim 
terminem przydatności

Kupowanie
używanych produktów

Żadne z dostępnych
odpowiedzi

W które z czynności z zakresu zrównoważonych zachowań byłoby Ci się najłatwiej zaangażować? / 
W jakim stopniu jesteś zaniepokojony/-a zmianą klimatu?

57%

48%

46%

36%

26%

Bardzo zaniepokojony/-a

Trochę zaniepokojony/-a

Raczej mnie to nie martwi

W ogóle mnie to nie martwi

Trudno powiedzieć/Nie wiem

39%

37%

26%

14%

16%

2%

3%

16%

35%

23%

Zachowania proekologiczne 
respondentów

Osoby zaniepokojone zmianami klimatu 
deklarują istotnie częściej skłonność do 
podejmowania działań proekologicznych
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W które z czynności z zakresu zrównoważonych zachować, byłoby 
Ci się najłatwiej zaangażować? 

62%

50%

43%

41%

35%

6%

23%
DEKLARUJE PRZEKAZANIE 

DAROWIZNY NA ORGANIZACJĘ 
EKOLOGICZNĄ

TAK

NIE

Najłatwiejsze do zaangażowania czynności

Respondentom najłatwiej byłoby zaangażować się w recykling 
produktów oraz kupować produkty z długim terminem 
przydatności. 23% deklaruje przekazanie w ciągu ostatniego 
roku darowizny na cel ekologiczny. 

Czy w ciągu ostatniego roku przekazałaś darowiznę 
na rzecz organizacji ekologicznej lub taki cel?

Działania wspomagające

recykling produktów

kupno produktów z długim terminem przydatności

kupowanie produktów z odzyskanych materiałów

kupowanie produktów wytwarzanych z surowców 
wtórnych

kupowanie używanych produktów

żadne z powyższych
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artykuły spożywcze 60

chemia gospodarcza 56

kosmetyki 55

urządzenia gospodarstwa
domowego (AGD)

54

samochody 43

5%

6%

8%

10%

25%

6%

6%

6%

6%

8%

6%

7%

6%

6%

5%

23%

25%

25%

24%

19%

27%

26%

26%

25%

18%

33%

30%

29%

29%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

nie kupowałem 1 2 3 4 5

top2box

Większość respondentów deklaruje 
zwracanie uwagi na środowiskowy wpływ 
kupowanych przez nich artykułów 
spożywczych, chemii gospodarczej, 
kosmetyków oraz sprzętu AGD.

Niektóre firmy oferują produkty bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska. 
Na skali od 1 (w ogóle) do 5 (bardzo ważne dla mnie) oceń jak ważny był dla ciebie 
wpływ na środowisko produktów, które kupowałeś w ostatnim czasie, z poniższych 
kategorii? 

Istotność wpływu 
produktów na środowisko
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Poszukiwanie produktów ekologicznych
Troska o klimat i środowisko ma istotny wpływ na proces zakupowy i decyzje konsumenckie. Ponad 6 na 10 respondentów 
deklaruje poszukiwanie informacji dot. wpływu na środowisko kupowanych produktów, a prawie 8 na 10 jest gotowe 
zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku.

W jakim stopniu zgadzasz się lub nie z następującym stwierdzeniem:  Szukam 
informacji o zrównoważonym / przyjaznym środowisku pochodzeniu produktów, 
których używam lub którymi jestem zainteresowany/-a.

„Szukam informacji o zrównoważonym / przyjaznym środowisku pochodzeniu 
produktów, których używam lub którymi jestem zainteresowany.”

zdecydowanie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam

nie mam zdania

16%

48%

15%

5%

16%

w ogóle trochę 
więcej (do 
10% więcej)

znacznie 
więcej (do 
20% więcej)

zdecydowa
nie więcej 
(20% i 
więcej)

78% JEST SKŁONNE 

ZAPŁACIĆ WIĘCEJ ZA 
PRODUKTY PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU

O ile więcej jesteś skłonny/-a zapłacić za produkty 
przyjazne środowisku?

Poszukiwanie informacji o kupowanych produktach Skłonność zapłaty więcej za produkty przyjazne środowisku

top2boxes 

64%

22%

60%

14%

4%
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Perspektywa konsumentów

Kobiety przywiązują większą wagę do aspektu środowiskowego 
kupowanych produktów.

8%

4%

7%

5%

23%

24%

27%

27%

29%

36%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mężczyzna

kobieta

1 - w ogóle nieważne 2 3 4 5 - bardzo ważne dla mnie nie dotyczy

Odpowiedzi na to pytanie nie były uwarunkowane demograficznie.

Podczas ostatnich zakupów, jak ważny był dla Ciebie aspekt środowiskowy 
kupowanych przez Ciebie produktów? 

Kobiety są bardziej skłonne do płacenia więcej za produkty przyjazne 
środowisku niż mężczyźni.

25%

19%

58%

61%

14%

15%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mężczyzna

kobieta

W ogóle Trochę więcej (do 10% więcej) zdecydowanie więcej (20% i więcej)

Kobiety są bardziej skłonne do płacenia więcej za produkty przyjazne 
środowisku niż mężczyźni. Kobiety są nieznacznie bardziej skłonne do płacenia 
dodatkowej premii za „zielone” produkty. W tym przypadku, tą zależność da się 
jednak wytłumaczyć wyższym poziomem obaw klimatycznych wśród kobiet. 
Największą skłonność do płacenia za produkty przyjazne środowisku deklarują 
osoby najbardziej zaniepokojone zmianami klimatycznymi.  

O ile więcej jesteś skłonny/-a zapłacić za produkty przyjazne środowisku? 
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Perspektywa konsumentów

Młodsze osoby częściej deklarują skłonność do płacenia więcej 
za produkty przyjazne środowisku…

O ile więcej jesteś skłonny/-a zapłacić za produkty przyjazne środowisku? 

…podczas gdy poziom wykształcenia nie różnicuje istotnie tych 
skłonności.

O ile więcej jesteś skłonny/-a zapłacić za produkty przyjazne środowisku? 

14%

22%

22%

26%

65%

55%

61%

59%

15%

18%

12%

13%

6%

5%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15-24 lata

25-34 lat

35-49 lat

50 lat i więcej

W ogóle Trochę więcej (do 10% więcej)

znacznie więcej (do 20% więcej) zdecydowanie więcej (20% i więcej)

24%

21%

21%

56%

63%

59%

16%

13%

15%

4%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

niższe niż średnie

średnie

wyższe

W ogóle Trochę więcej (do 10% więcej)

znacznie więcej (do 20% więcej) zdecydowanie więcej (20% i więcej)

niższe niż średnie

Odpowiedzi na to pytanie nie były uwarunkowane demograficznie.
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Poza pytaniem o indywidualne wybory respondentów, pytaliśmy także o ich ocenę wyborów innych. Ponieważ ludzie 
często oceniają innych przez pryzmat własnych doświadczeń, takie podejście pozwala ograniczyć efekt ankietera. 

Wybory mieszkańców kraju

Co według ciebie wybrałaby większość ludzi żyjących w kraju, w którym mieszkasz?

średniej wielkości 
samochód na benzynę 
za 90 tysięcy zł

średniej wielkości 
samochód hybrydowy 

za 99.5 tysięcy zł

48% 52%
miejski samochód na 

benzynę za 71.9 
tysięcy zł

47%
średniej wielkości 
samochód na benzynę 
za 90 tysięcy zł

53%
szampon 

regenerujący
za 40 zł

45%
przyjazny środowisku 
szampon regenerujący 
za 44 zł

55%

przyjazny środowisku 
krem do golenia z 
eukaliptusem za 29 zł

krem do golenia 
z eukaliptusem za 19 zł

73% 27%
pralka do prania, 

klasa energetyczna D 
za 1899 zł

32%
pralka do prania, klasa 
energetyczna A, 
mniejsze zużycie 
energii za 2049 zł

68%
Herbatę
za 19 zł

39%
nieodziaływującą na 
klimat herbatę za 20 zł

61%

T-shirt z obniżonym 
śladem węglowym 
za 50 zł

T-shirt za 22 zł

83% 17%
kiełbasa (1 kg)

za 25 zł

85%
nieodziaływująca na 
klimat kiełbasa (1kg)
za 43 zł

15%
lot z Warszawy do 

Rzymu za 584 zł

79%
lot z Warszawy 
do Rzymu ze 
zrównoważoną emisją 
dwutlenku węgla w 
ciągu 5 lat za 1113 zł

21%

Podstawa: cała próba, n=1145
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Analiza skłonności do zapłaty społeczeństwa daje obraz spójny z deklaracjami dotyczącymi indywidualnych wyborów. 
Ankietowani uważają, że póki premia cenowa za produkty przyjazne środowisku jest mała, sięgnie po nie więcej 
konsumentów.

Więcej osób wybierze produkty przyjazne środowisku, gdy wiąże się to z niewielkim 
wzrostem ceny

herbata

pralka

średniej wielkości 

samochód 

szampon

miejski samochód

kiełbasa

krem do golenia

lot
T-shirt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Im wyższa premia tym mniej osób myśli, że większość osób w Polsce byłaby ją skłonna zapłacić    

premia na produkty ekologiczne

% 
osób uważających, że większość

ludzi żyjących w Polsce byłaby
daną premię skłonna zapłacić
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78%

*Dla ostatniej kategorii przyjęto skłonność do zapłaty równą 20 proc

respondentów jest skłonnych płacić więcej 
za towary przyjazne środowisku. Mnożąc 
środki przedziałów z indywidualnych deklaracji 
przez odsetek osób decydujących się na dany 
wariant* możemy otrzymać średnią premie 
za towary przyjazne środowisku. 

Analiza skłonności do zapłaty społeczeństwa 
daje obraz spójny z deklaracjami dotyczącymi 
indywidualnych wyborów. 

Interpretując wyniki warto pamiętać, że bazują 
one na deklaracjach.

Respondenci deklarują, że są 

średnio w stanie dopłacić 6% 
za towary przyjazne środowisku.

Potencjalna wielkość rynku 
towarów przyjaznych 
środowisku



Obywatel
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0-10%

11-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

mój kraj nie
zadeklarował takiego celu

nie wiem

Redukcja emisji gazów cieplarnianych 
to trudny i mało znany temat

W ostatnim roku kraje z całego świata zadeklarowały 
zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Jaki według 
ciebie poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych 
zadeklarował twój kraj do 2030?

5%

15%

20%

15%

3%

1%

5%

35%

Podstawa: cała próba, n=1145

Respondenci spytani o zadeklarowany 
spadek emisji gazów cieplarnianych przez 
Polskę do 2030 r. najczęściej go nie znali, 
pozostali zaznaczali przede wszystkim 
przedziały do 40%. W rzeczywistości w 
Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. 
opublikowanej przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska zakładany spadek 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. 
wynosi „około 30%”. Działania Polski są 
związane z deklaracją całej UE, która chce 
do 2030 r. ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych o 55% w stosunku 
do roku 1990.Odpowiedzi na to pytanie nie były uwarunkowane demograficznie.
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Ocena działań rządu

34

Jak oceniasz działania podejmowane przez rząd w twoim kraju 
w odniesieniu do zapobiegania zmianie klimatu?

B O T T O M 2 B O X E S

55%

6%

24%

37%

18%

16%

bardzo dobrze (rząd robi wszystko co

potrzebne, a nawet więcej)

dobrze (rząd robi wszystko co potrzeba)

źle (to co robi rząd nie jest wystarczające)

bardzo źle (rząd nie robi nic, podczas gdy

konieczne są działania)

Nie wiem/trudno powiedzieć

Większość respondentów źle ocenia działania rządu 
dot. zapobieganiu zmianom klimatu 
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Aby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym, jak uważasz co twój kraj powinien 
zrobić jako pierwsze w kwestii energii? 

Działania jakie powinien
podjąć rząd

Badani Polacy deklarują poparcie przede wszystkim 
dla podjęcia większych inwestycji w energię słoneczną, 
wiatrową oraz OZE. Takie inwestycje popiera aż 44% 
badanych

44%

28%

19%

9%

Podstawa: cała próba, n=1145

Odpowiedzi na to pytanie nie były uwarunkowane demograficznie.

inwestować więcej 
w energię słoneczną, 
wiatrową i odnawialne 
źródła energii

inwestować więcej 
w celu ograniczenia 
zużycia energii 
w domach, budynkach 
i fabrykach

przestać spalać paliwa, 
które powodują 
zanieczyszczenia

żadne z powyższych
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12%

28%

22%

12%

26%

W bardzo dużym lub 
w znacznym stopniu: 

40%

w bardzo dużym stopniu (podczas głosowania brałem pod uwagę stanowiska polityczne w kwestiach dotyczących klimatu, 
ponieważ jest to dla mnie ważne)
w znacznym stopniu (brałem pod uwagę stanowiska polityczne w kwestiach dotyczących klimatu)
w nieznacznym stopniu (podczas głosowania raczej nie brałem pod uwagę stanowiska politycznego dotyczącego kwestii klimatu)
zupełnie nieistotne (podczas głosowania, w ogóle nie brałem pod uwagę stanowiska politycznego w kwestii klimatu)

Decyzja wyborcza a stosunek 
polityków do ochrony klimatu

4 na 10 respondentów deklaruje, że stosunek polityków 
do ochrony klimatu ma znaczny lub bardzo duży wpływ 
na ich decyzje wyborcze.

w bardzo dużym 
stopniu 

w znacznym 
stopniu

w nieznacznym  
stopniu

zupełnie
nieistotne

nie wiem/trudno 
powiedzieć

Podstawa: cała próba, n=1145

Odpowiedzi na to pytanie nie były uwarunkowane demograficznie.
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Działania wspomagające
Około 1/3 badanych deklaruje, że zgadza się na wzrost podatku jeśli będzie on przekazywany na cele związane z ochroną 
środowiska, dla zdecydowanej większości jest to kwota do 59 zł miesięcznie.

Co uważasz o wprowadzeniu dodatkowych podatków w celu finansowania 
inwestycji służących ochronie klimatu? 

77% zgadza się 

na podatek 
nie większy niż 

59 zł miesięcznie

Co uważasz o wprowadzeniu dodatkowych 
inwestycji na ochronę klimatu?

Opinia o wprowadzeniu dodatkowych podatków Wielkość miesięcznego podatku na ochronę klimatu

T O P  2  B O X E S  

36%

N=402

mniej niż 20 zł 33%

20 - 39 zł 23%

40 - 59 zł 21%

60 - 79 zł -

80 - 99 zł 1%

100 - 119 zł 14%

120+ zł 9%

Ś R E D N I A

5 0 z łPodstawa: cała próba, n=1145

zdecydowanie się zgadzam/raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam nie mam zdania

8%

28%

22%

23%

20%
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39%

32%

45%

44%

16%

23%

mężczyzna

kobieta

zdecydowanie się zgadzam / raczej się zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam / raczej się nie zgadzam

nie wiem / nie mam zdania

Co uważasz o wprowadzeniu dodatkowych podatków w celu 
finansowania inwestycji służących ochronie klimatu? 

Działania wspomagające

Mężczyźni są nieco bardziej przychylni wprowadzeniu 
dodatkowych podatków w celu finansowania inwestycji 
służących ochronie klimatu



Pracownik
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37% respondentów uważa, że ich pracodawca 
wdraża zrównoważone praktyki biznesowe, 
a 27% deklaruje rozważenie zmiany pracy jeśli 
ich firma nie chciałaby podjąć takich działań.

„Rozważę zmianę pracy, 
jeśli firma, w której 

pracuję nie wprowadzi 
zrównoważonych praktyk 

biznesowych ”

W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami: 

T O P  2  B O X E S  

27%
T O P  2  B O X E S  

37%

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam nie mam zdania

„Organizacja, w której 
pracuję aktywnie działa 

w celu redukcji emisji 
zanieczyszczeń, podróży, 
używania plastiku itp…”

10%

27%

15%
11%

37%

7%

20%

20%

19%

34%

Stosunek pracodawcy 
do ochrony klimatu
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Stosunek pracodawcy 
do ochrony klimatu

10%

9%

11%

23%

26%

32%

14%

17%

15%

9%

9%

15%

44%

38%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

niższe niż średnie

średnie

wyższe

zdecydowanie zgadzam raczej zgadzam raczej nie zgadzam

zdecydowanie nie zgadzam nie mam zdania

Organizacja, w której pracuję aktywnie działa w celu redukcji emisji 
zanieczyszczeń, podróży, używania plastiku itp. / Jaki jest twój 
poziom wykształcenia? 

niższe
niż średnie

Osoby z wyższym poziomem wykształcenia 
nieco częściej deklarują, że ich pracodawcy 
angażują się w działania prośrodowiskowe.
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Pracodawca przyjazny środowisku

Prawie 3 na 10 respondentów zgodzi się na niższą pensję od 
pracodawcy przyjaznego dla środowiska. Większość z nich 
zaakceptuje pensję niższą do 5%

Wyobraź sobie, że miałbyś/-abyś wybierać pomiędzy dwoma podobnymi pracodawcami: 
jednym przyjaznym środowisku, a drugim nie. Pracodawca przyjazdy środowisku 
proponowałby niższą pensję (pozostałe warunku byłby porównywalne). Czy zaakceptowałbyś 
/-abyś ofertę od pracodawcy, który jest bardziej przyjazny środowisku, ale oferujący nieco 
niższą pensję? 

O ile mniejsza mogłaby być pensja od pracodawcy 
przyjaznemu środowisku, abyś ją zaakceptował/-a?

Wybór pracodawcy Akceptowalny spadek pensji

N=331

Podstawa: 
cała próba, n=1145 do 1% 1%-5% 6%-10% 11% i więcej

16%

57%

25%

2%

28%
ZGODZI SIĘ NA NIŻSZA 

PENSJĘ OD PRACODAWCY 
PRZYJAZNEMU DLA 

ŚRODOWISKA

Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć
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33%

31%

27%

26%

29%

34%

28%

23%

38%

35%

45%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15-24 lata

25-34 lat

35-49 lat

50 lat i więcej

tak nie nie wiem/trudno powiedzieć

Najmłodsza grupa respondentów (15 – 24 lata) 
jest nieco bardziej skłonna niż pozostałe zmienić 
pracodawcę na bardziej przyjaznego środowisku.

Organizacja, w której pracuję aktywnie działa w celu redukcji emisji 
zanieczyszczeń, podróży, używania plastiku itp. / Jaki jest twój 
poziom wykształcenia? 

Pracodawca przyjazny środowisku
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Ocena działań 
podejmowanych przez firmy

Istotnie częściej lepiej działania firm ocenia najmłodsza 
grupa 15-24 lata i osoby z wykształceniem średnim. 

55%

52%

43%

45%

29%

29%

36%

32%

16%

20%

21%

23%

15-24 lata

25-34 lat

35-49 lat

50 lat i więcej

46%

51%

44%

28%

31%

37%

26%

18%

19%

niższe niż średnie

średnie

wyższe

bardzo dobrze / dobrze źle / bardzo źle nie wiem / trudno powiedzieć

bardzo dobrze 
(robią wszystko 
co potrzebne, 
a nawet więcej)

dobrze (robią 
tylko to co 
konieczne)

źle (firmy nie 
robią prawie 
nic)

bardzo źle 
(firmy nie robią 
zupełnie nic, 
aby zapobiegać 
zmianie 
klimatu)

nie 
wiem/trudno 
powiedzieć

7%

41%

27%

5%

21%

Jak oceniasz działania na rzecz zapobiegania zmianie 
klimatu podejmowane przez firmy w twoim kraju?

top2boxes
47%

Prawie połowa badanych dobrze lub bardzo dobrze 
ocenia proekologiczne działania firm, natomiast 
jedna trzecia ocenia je źle lub bardzo źle.



Profil 
demograficzny
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W Y K S Z T A Ł C E N I E

15%
20%

33% 32%

15 - 24 lata 25 - 24 lat 35 - 49 lat 50 lat i więcej

P Ł E Ć

49%

6%

25%

40%

29%

podstawowe zawodowe średnie wyższe

26% 23% 23%
27%

wieś miasto do 50

tys.

mieszkańców

miasto powyżej

50-200 tys.

mieszkańców

miasto pow.

200 tys.

mieszkańców

Demografia

W I E K

M I E J S C E  Z A M I E S Z K A N I A

51%
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Demografia

produkcja

inne usługi (z wyjątkiem 
administracji publicznej)

budownictwo

handel detaliczny

transport i magazynowanie

administracja publiczna

usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

usługi edukacyjne

usługi hotelowe i gastronomiczne

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i myślistwo

finanse i ubezpieczenia

administracja, wsparcie biznesowe i usługi
związane z gospodarką odpadami

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

sprzedaż hurtowa

sztuka, rozrywka i rekreacja

usługi komunalne

informacja

górnictwo

nieruchomości, wynajem i leasing

19%

11%

10%

10%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

68% 
jest aktywnych
zawodowo

Aktywność zawodowa i branża

9%

22%
27% 24%

18%

1 2 3 4 5 i więcej

47%

30%

17%

6%

0 1 2 3 i więcej

Liczba osób mieszkających w gospodarstwie domowym

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym
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