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1. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI KRAJOWE

2. POSTRZEGANIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH W EUROPIE 1/2

W Polsce tylko nieco ponad jeden na dziesięciu respondentów (11%, poniżej średniej dla UE wynoszącej 18%) postrzega zmianę klimatu jako 
najpoważniejszy problem zagrażający światu. Podobnie jak w 2019 roku, zmiana klimatu znalazła się w Polsce na czwartym miejscu. Blisko siedmiu na 
dziesięciu respondentów (69%, poniżej średniej dla UE wynoszącej 78%) uważa, że zmiana klimatu stanowi bardzo poważny problem.

Ponad sześciu na dziesięciu badanych w Polsce uważa, że rządy poszczególnych krajów (62%, wynik zbliżony do średniej dla UE wynoszącej 63%) są 
odpowiedzialne za rozwiązywanie kwestii zmiany klimatu, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych od 2019 roku i zdecydowaną przewagę nad 
wszystkimi innymi podmiotami. Z drugiej strony, trzech na dziesięciu badanych przyznaje, że są osobiście odpowiedzialni za rozwiązywanie kwestii zmiany 
klimatu (30%, poniżej średniej UE wynoszącej 41%). Większość respondentów twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podjęło działania mające na 
celu walkę ze zmianą klimatu (52%, poniżej średniej dla UE wynoszącej 64%). Ten odsetek wzrasta do 97% (wynik zbliżony do średniej UE wynoszącej 
96%), kiedy respondenci zostali poproszeni o wybranie podejmowanych przez siebie działań w ramach walki ze zmianą klimatu z listy 15 możliwych opcji.

Respondenci w Polsce są zwykle mniej skłonni do podejmowania działań mających na celu walkę ze zmianą klimatu niż respondenci średnio w UE. 
Najczęściej wymienianym działaniem jest próba zmniejszania ilości odpadów i regularne ich segregowanie do recyklingu, jednak odsetek ten jest znacznie 
niższy od średniej dla UE (60% w porównaniu ze średnią dla UE wynoszącą 75%).

Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i kwestie ochrony środowiska 
powinny być priorytetem w celu poprawy zdrowia publicznego (83% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 87%). Ponad siedmiu na dziesięciu 
respondentów (73%, wynik zbliżony do średniej UE wynoszącej 74%) zgadza się ze stwierdzeniem, że koszty szkód spowodowanych przez zmianę klimatu 
są znacznie wyższe niż koszty inwestycji potrzebnych do zielonej transformacji.

Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów w Polsce uważa, że ważne jest, aby zarówno krajowy rząd (81% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 88%), 
jak i Unia Europejska (83% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 87%) wyznaczały ambitne cele w zakresie zwiększenia do 2030 roku wykorzystywania 
energii odnawialnej.

Ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów w Polsce (92% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 90%) uważa, że powinniśmy ograniczyć do minimum 
emisję gazów cieplarnianych, kompensując pozostałą emisję, aby do 2050 roku gospodarka UE stała się neutralna dla klimatu. Jednak respondenci w 
Polsce rzadziej niż średnio w UE (66% w porównaniu z 75% średnio w UE) uważają, że środki z planu odbudowy gospodarczej powinny być inwestowane 
głównie w nową zieloną gospodarkę.
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4. POSTAWY WOBEC ZWALCZANIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH
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5. SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
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