Postawy Polek i Polaków wobec
polityki ochrony środowiska

Informacje o badaniu

TIMING
Badanie przeprowadził instytut Kantar w dniach 20-21.02.2019 r.

METODA I PRÓBA
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych (CATI)
w ramach syndykatowego sondażu telefonicznego KARTEZJUSZ na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków.
Wyniki przeważono do struktury populacji 18+ pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz województwa
i klasy wielkości miejscowości zamieszkania badanych.
Wyniki zostały dodatkowo poddane procedurze ważenia do struktury tej populacji pod względem ww. zmiennych.
Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby, to +/- 3,2%.

CELE BADANIA
Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań polskich konsumentów wobec polityki ochrony środowiska w Polsce.
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Konstytucja RP a ochrona środowiska
Proszę stwierdzić, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.
Czy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej …?
Zobowiązuje władze do ochrony środowiska

80%

Nakłada na władze obowiązek informowania
obywateli o stanie i ochronie środowisk

66%

34%

Zdecydowana większość Polek i Polaków jest przekonana, że
Konstytucja RP zobowiązuje władze do ochrony środowiska.
Większość uważa, że władze mają obowiązek informowania
obywateli o stanie i ochronie środowiska oraz wspierania ich w
działaniach na rzecz ochrony środowiska. Zaledwie 1/10
badanych uważa, że w konstytucji nie ma żadnych zapisów na
temat ochrony środowiska.
W przypadku dwóch pierwszych stwierdzeń rozkład odpowiedzi był
podobny w całej populacji.

Nie nakłada na władze obowiązku wspierania
obywateli w działaniach na rzecz ochrony
środowiska

Nie ma żadnych zapisów dotyczących ochrony
środowiska

20%

38%

62%

10%

O konstytucyjnym obowiązku wspierania przez władzę działań
obywateli na rzecz ochrony środowiska przekonane były osoby z
wyższym wykształceniem, pracujący w oparciu o umowę o pracę.
Przeciwnego zdania częściej były osoby z wykształceniem
podstawowym, w wieku 60 i więcej lat.

90%
PRAWDA

FAŁSZ

Populacja 18+, N=1000
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Zmiana klimatu jako zagrożenie
Czy uważa Pan(i) zmianę klimatu jako realne zagrożenie
dla Pana/i i Pana/i bliskich?
Raczej nie

L2B %

18%

25%

Zdecydowanie
tak

31%

Zdecydowanie nie

7%

Niemal 60% Polaków postrzega zmianę klimatu jako realne
zagrożenie dla siebie i swoich bliskich.
Jako
zagrożenie
postrzegały
go
częściej
osoby
z wykształceniem średnim i wyższym oraz mieszkańcy miast
powyżej 20 tys. mieszkańców.
Najczęściej wątpliwości w tej kwestii miały osoby w wieku
60 i więcej lat oraz mieszkańcy wsi.
Zmian klimat nie obawiały się osoby z wykształceniem
podstawowym oraz mieszkańcy wsi.

T2B %

Ani nie, ani tak

59%

16%

28%
Populacja 18+, N=1000

Raczej tak
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Działania na rzecz ochrony środowiska
Czy jest Pan(i) skłonny(a) podjąć w celu ochrony środowiska
następujące działania lub już je Pan(i) podjął\podjęła?
% odpowiedzi „raczej tak” + „zdecydowanie tak”?

ograniczenie zużycia wody w celu ochrony jej
kurczących się zasobów
wymiana pieca grzewczego (np. węglowego)
w celu obniżenia poziomu smogu i zmniejszenia
obszarów wycinanych lasów

84%
(N=989)

82%
(N=907)

odłączanie prądu od nieużywanych urządzeń
elektrycznych w celu ograniczenia emisji CO2

80%
(N=985)

wymiana samochodu na bardziej ekologiczny (np.
elektryczny\hybryda)

67%
(N=925)

ograniczenie podróży lotniczych oraz zakupów
towarów transportowanych tą drogą w celu
ograniczenia emisji CO2

49%
(N=924)

ograniczenie spożycia mięsa
w celu ograniczenia emisji CO2 i metanu

44%
(N=961)

Najłatwiej jest nam podjąć działania proekologiczne we własnym
domu: oszczędzając wodę i prąd i wymieniając piec na ekologiczny.
Najtrudniej nam przychodzi ograniczenie konsumpcji mięsa.

Najbardziej skłonni do zużywania mniejszej ilości wody są Polacy w
wieku 40-49 lat, ludzie zamieszkujący średniej wielkości miasta (20-50
tysięcy ludności) oraz osoby z wykształceniem średnim lub wyższym.
Na wymianę pieca grzewczego zdecydowałyby się głównie osoby w
wieku 30-39 lat, zamieszkujący miasta powyżej 500 tyś. mieszkańców,
z wykształceniem średnim+.
Odłączać prąd od nieużywanych urządzeń mogłyby przede wszystkim
kobiety, osoby w wieku 30-39 lat oraz z wykształceniem średnim lub
wyższym.
Na wymianę samochodu skłonne są osoby zamieszkujące duże
miasta (100-500 tyś. mieszkańców), w wieku 60+ oraz emeryci
i renciści.
Ograniczenie podróży lotniczych istotnie częściej deklarowały Kobiety
.
Na zredukowanie ilości spożywanego mięsa zdecydowaliby się
głównie Polacy w starszym wieku (60+), emeryci i renciści, kobiety
oraz osoby z wykształceniem wyższym.
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