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LAT 1992-2011
Streszczenie
Opracowanie poświęcone przemianom świadomości ekologicznej Polaków powstało na podstawie
analizy kilkunastu badao ilościowych prowadzonych w latach 1992-2011. Tematy wokół których
skoncentrowana jest analiza dotyczą: oceny zagrożeo ekologicznych, miejsca środowiska w systemie
wartości, w tym postrzeganie ochrony środowiska w kontekście działalności gospodarczej, działao na
rzecz środowiska, postrzegania odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów środowiskowych,
poczucia poinformowania o kwestiach środowiskowych oraz postaw w stosunku do polityki
energetycznej.
Analiza danych pozwala na wyróżnienie dwóch dominujących trendów. Pierwszy z nich można
nazwad wzrostem poczucia bezpieczeostwa ekologicznego. Na przestrzeni lat systematycznie malało
przeświadczenie o istotności zagrożeo środowiskowych. Połowa Polaków nadal uważa te zagrożenia
jako niepokojące, charakterystyczne jednak, że przeświadczenie to stosunkowo najrzadziej dotyczy
zagrożeo środowiska lokalnego (częściej krajowego, a najczęściej globalnego). Łączyd to należy z
przeświadczeniem badanych o poprawie jakości środowiska w kraju i miejsca zamieszkania. Drugim
istotnym trendem jest ponad trzydziestoprocentowy i systematyczny wzrost poczucia
indywidualnego wpływu na stan środowiska (w szczególności w wymiarze lokalnym). Wzrasta
również częstotliwośd deklarowania zachowao proekologicznych, głównie jednak tych, którym
towarzyszy motywacja ekonomiczna (oszczędnośd wody, gazu, energii), w zakresie deklarowanych
zakupów proekologicznośd pozostaje zjawiskiem dośd marginalnym. Dbałośd o środowisko
motywowana jest głównie przez troskę o zdrowie i troską o przyszłe pokolenia (po 2/3 badanych) zaś
przyrodę jako wartośd samą w sobie pojmuje ¼ respondentów. Większośd badanych nie pojmuje
rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska jako sprzecznych, jednocześnie – na pytanie
ilustrujące taką potencjalną sprzecznośd znaczna i rosnąca w czasie większośd badanych (obecnie
70%) popiera ograniczenie produkcji szkodliwej dla środowiska nawet kosztem miejsc pracy. Ogólnie
rzecz biorąc najbardziej przyjazne środowisku postawy wykazują: osoby z wyższym wykształceniem,
mieszkające w dużych miastach, przedstawiciele kadry kierowniczej, specjalistów z wyższym
wykształceniem, średni personel i technicy, personel administracyjno biurowy i pracujący na
własny rachunek.
Do innych cech charakterystycznych badanego zjawiska zaliczyd należy: przyjazny stosunek badanych
do odnawialnych źródeł energii połączony, co może byd zaskakujące, z krytycznym stosunkiem do
energetyki węglowej (np. poparcie dla rozwoju pierwszej z wymienionych w przeciągu najbliższych
20 lat wyraża ponad 56% badanych, dla drugiej 7%); dramatycznie niskie zaufanie do rządu
krajowego, samorządów, przedsiębiorstw jako do źródeł informacji o środowisku, obecnośd
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najmłodszej grupy wiekowej (18-24) w gronie najmniej przyjaznych środowisku zarówno pod
względem deklarowanych wartości jak i deklarowanych zachowao.
Jedną z konkluzji raportu jest twierdzenie, że przyjaznym w stosunku do środowiska postawom, a
niejednokrotnie również wiedzy na temat ochrony środowiska nie towarzyszą działania.
Przypuszczalnie należy łączyd to z deficytami zaufania: do kolektywnych aktorów życia społecznego,
w których gestii leży wdrażanie rozwiązao systemowych w zakresie ochrony środowiska, oraz do
jednostek – współobywateli. O skuteczności działao jednostkowych decyduje ich masowy charakter,
przejawem braku zaufania jest przekonanie o tym, że nie można liczyd na to, że inni podejmą
działania w imię dobra wspólnego. A skoro brak wiary w skutecznośd działao na poziomie
systemowym oraz w podejmowanie działao przez innych, to koszty związane z podjęciem wysiłku
indywidualnego idą w przekonaniu jednostki na marne.

Wstęp
Opracowanie badao ilościowych poświęcone problematyce świadomości ekologicznej społeczeostwa
polskiego powstało głównie na podstawie ośmiu badao zleconych przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju
w latach 1992 – 2010. Dodatkowo uwzględniono sześd badao przeprowadzonych przez CBOS w
ramach standardowo realizowanych badao diagnozujących nastroje społeczne dotyczące
różnorodnych zagadnieo będących przedmiotem dyskusji prowadzonych w sferze publicznej.
Kwestionariusz ankiety zawierał każdorazowo stały zestaw kilkunastu pytao, umożliwiający śledzenie
dynamiki zmian. Równolegle uzupełniany był o nowe pytania dotyczące bieżących problemów
ekologicznych lub nowych, istotnych z punktu widzenia polityki środowiskowej zagadnieo (np. 5ciolecie Szczytu w Rio w 1997, poszerzanie parków narodowych w 2000 roku, postawy konsumpcyjne
w 2008 roku, polityka energetyczna w 2010 roku).
Jako materiał uzupełniający potraktowano badania Eurostatu dotyczące postaw ekologicznych (2004
i 2008 rok), postaw w stosunku do polityki energetycznej (2011 rok) oraz badanie postaw
przedsiębiorców w stosunku do innowacji ekologicznych (2011 rok).
Świadomośd ekologiczna traktowana jest w omawianych badaniach jako kategoria opisowa, na którą
składa się kilka komponentów. Samo pojęcie rozumiane jest jako „zespół informacji i przekonao na
temat środowiska przyrodniczego oraz postrzeganiem związków między stanem i charakterem
środowiska przyrodniczego a warunkami i jakością życia człowieka.” (Burger 2005: 10).
Wspomniane komponenty świadomości ekologicznej, poddawane w większości regularnemu
pomiarowi, są następujące:
- ocena zagrożeo i stanu środowiska (np. pytania o miejsce zagrożeo środowiskowych w
hierarchii innych zagrożeo cywilizacyjnych, pytania o stan środowiska w kraju i w miejscu
zamieszkania),
- wartości związane ze środowiskiem (np. pytania o przyczyny, dla których warto chronid
środowisko, pytania o pożądane decyzje w sytuacjach konfliktu wartości),
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- indywidualne działania na rzecz środowiska (np. pytania o sortowanie odpadów,
oszczędzanie wody i energii, zachowania konsumenckie, pytania o postrzeganą skutecznośd
podejmowanych działao),
- odpowiedzialnośd poszczególnych podmiotów za stan środowiska oraz postrzegana
skutecznośd ich działao (np. pytania o odpowiedzialnośd władz publicznych, samorządowych,
pozarządowych, jednostek indywidualnych),
- poczucie poinformowania w kwestiach dotyczących środowiska (pytania o ocenę własnej
wiedzy, o to czy i gdzie pozyskiwane są informacje na temat środowiska),
- postawy wobec polityki związanej z ochroną środowiska (np. pytania o kwestie finansowe –
dotyczące tego, czy „stad nas na politykę ochrony środowiska”, pytania o stosunek do
poszczególnych elementów polityki ochrony środowiska, czy polityki energetycznej takich jak
polluters pay principle, rozwój ekoinnowacji technologicznych, oszczędzanie zasobów,
pytania o opinie na temat konsultacji społecznych w zakresie polityki ochrony środowiska).
W prezentowanej poniżej analizie poszczególne komponenty omówione są w kolejności jak powyżej.
Rozpoczniemy, więc od analizy miejsca zagrożeo środowiskowych w świadomości badanych. Celem
będzie oszacowanie, jak duża jest rzesza osób, która w ogóle zauważa problemy środowiskowe oraz
jak problemy środowiskowe plasują się w hierarchii problemów cywilizacyjnych budzących
zaniepokojenie badanych.
Znając już skalę zainteresowao ekologią przejdziemy do określenia wartości wiązanych z ochroną
środowiska, a więc jej miejsca w światopoglądzie badanych. W szczególności interesowad nas
będzie, czy środowisko stanowi dla badanych wartośd samą w sobie, czy też raczej wartośd
instrumentalną, pozwalającą na osiągnięcie innych wartości takich jak zdrowie, czy oszczędnośd lub
bezpieczeostwo. Przyjrzymy się również danym pozwalającym wnioskowad o hierarchii wartości,
która to hierarchia jest istotna w przypadku podejmowania decyzji w warunkach ograniczonych
zasobów, czyli w obliczu konieczności podjęcia decyzji o tym, na co przeznaczamy środki (na rozwój
gospodarczy czy na ochronę środowiska) oraz w obliczu decyzji, w których wybór wartości pro
środowiskowych, społecznych lub gospodarczych odbywa się kosztem którejś w wymienionych (np.
ograniczenie zanieczyszczeo powodowanych przez zakład przy jednoczesnej redukcji miejsc pracy).
W nawiązaniu do wspomnianych dylematów istotne będzie również stwierdzenie w jakim stopniu
badani uznają wymienione wartości jako przeciwstawne, tj. niemożliwe do jednoczesnej realizacji.
Następnie omówione zostaną zagadnienia związane z indywidualnymi zachowaniami
proekologicznymi. Przyjrzymy się, jak deklarowane wartości przekładają się na (również
deklarowane) działania oraz temu, czy respondenci uważają dane działania za istotne w kontekście
rozwiązywania problemów środowiskowych. Kolejna grupa zagadnieo nawiązuje bezpośrednio do
ostatniego wspomnianego aspektu mianowicie do uznawania działao pro środowiskowych za istotne
i skuteczne. Wiąże się ona z postrzeganiem odpowiedzialności za działania proekologiczne,
lokowanej w kompetencjach takich kolektywnych aktorów jak paostwo, władze lokalne, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa. W tej części rozważao poświęci się również uwagę grupie
przedsiębiorców i ich postawo w stosunku do ekoinnowacji.
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Omówienie zagadnieo poczucia poinformowania i źródeł informacji w kwestiach środowiskowych
stanie się kolejnym przyczynkiem do oszacowania zainteresowania kwestiami środowiskowymi, jak
również dostarczy podstawy do wnioskowania o ewentualnych potrzebach edukacyjnych i
komunikacyjnych, które mogłyby zostad zaspokojone dzięki działaniom podmiotów takich jak urzędy
różnego szczebla, media, jednostki edukacyjne. W obrębie tych zagadnieo poświęci się również
uwagę kwestii zaufania do różnych źródeł informacji. Pozostaje ona bowiem w bezpośrednim
związku z poczuciem sensowności działao na rzecz ochrony środowiska (o czym później).
Ostatni z obszarów poddanych analizie to postawy wobec polityki energetycznej. Zaprezentowanie
danych dotyczących postaw w stosunku do różnych jej typów i aspektów konkretnych rozwiązao
proponowanych w ramach polityki ochrony środowiska, czy polityki energetycznej pozwoli na
dopełnienie obrazu świadomości ekologicznej Polaków.
Przed rozpoczęciem szczegółowej analizy przedstawione zostaną główne czynniki wpływające na
świadomośd ekologiczną (takie jak wiek, przynależnośd społeczno – zawodowa, miejsce
zamieszkania, wykształcenie) oraz najbardziej podstawowe trendy, które można obserwowad w
zakresie świadomości ekologicznej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Pozwoli to ulokowad omawiane
zagadnienie na swego rodzaju zmieniającej się w czasie „społecznej mapie”.

Komentarz metodologiczny
Ilościowe badania świadomości ekologicznej warto interpretowad mając świadomośd kilku kwestii
metodologicznych. Pierwszą z nich jest powszechnie znany, aczkolwiek nie zawsze doceniany w
interpretacjach fakt, że badania te dostarczają wiedzy i deklaracjach nt zachowao, a nie o samych
zachowaniach. Ryzyko rozbieżności jest tym większe, im większy jest wypracowany w dyskursie
publicznym konsens normatywny w zakresie tematu, którego badanie dotyczy. Sami badani przyznają
z resztą, że nie należy oczekiwad iż respondent przyzna się ankieterowi, że zdarza mu się „wyrzucad
śmieci byle gdzie” (76% uważa, że odpowiedź będzie nieszczera, CBOS 2011b). Kolejny problem
dotyczy znanej nie od dziś tendencji respondentów do udzielania odpowiedzi na pytanie pomimo
braku wiedzy, bądź opinii w danej kwestii oraz pomimo możliwości wyboru odpowiedzi trudno
powiedzied/nie mam zdania. W szczególności warto zwrócid tu uwagę na pytania dotyczące postaw w
stosunku do polityki energetycznej, np. na pytania dotyczące postaw w stosunku do różnego typu
elektrowni (biogazowni, elektrowni geotermalnych, wodnych itp.). Po trzecie pamiętad należy o
wpływie, jaki na odpowiedzi ma forma zadawania pytania i oferowanych odpowiedzi oraz kontekst
w jakim pojawiają się określone pytania. Nie chodzi tylko o to, że dane z badao przeprowadzonych
różnymi narzędziami (np. różnymi kwestionariuszami) nie powinno się bezpośrednio porównywad.
Problemem jest raczej fakt, że w zależności od tego, jak zadano pytanie uzyskamy inne odpowiedzi, a
co za tym idzie wyciągniemy odmienne wnioski. Przykłady tego typu problemów znajdziemy również
w tym opracowaniu. Z przeprowadzonych w tym samym roku, przez ten sam ośrodek badao
uzyskujemy dane pozwalające wnioskowad o popularności różnych zachowao proekologicznych.
Dane te różnią się w najbardziej ekstremalnych przypadkach o 30%. Gdy w pytaniu o segregowanie
odpadów podano możliwe odpowiedzi „Tak i nie” liczba pozytywnych wyniosła 34%, gdy możliwe
odpowiedzi brzmiały „systematycznie, sporadycznie, nie segreguję” odpowiedzi pozytywne (pierwsze
dwie, równoznaczne z odpowiedzią „tak”) wyniosły 74% (CBOS 2008 i Bołtromiuk 2008). Tego typu
niespójnośd można częściowo eliminowad analizując dane z różnych okresów czasu i eliminując dane
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nie pasujące do ogólnych trendów, ale pozostaje to niewątpliwie problemem, zwłaszcza, gdy chce się
na podstawie badao wygenerowad wnioski dla praktyki. Innego znaczącego przykładu, tym razem
ilustrującego wpływ kontekstu kwestionariusza na zmiennośd uzyskanych wyników dostarczają
badania nad postawami w stosunku do polityki energetycznej. W badaniach InE 2010, które
zasadniczo było badaniem na temat postaw wobec środowiska naturalnego i które otwierało pytanie
o najważniejsze powody dla których warto chronid środowisko, badani gremialnie poparli rozwój
energii odnawialnej jako priorytet polityki energetycznej (ponad 70% zwolenników), zaś w polskich
badaniach Eurostatu poświęconych tylko polityce energetycznej rozwój energetyki odnawialnej
znalazł się na trzecim miejscu (po stabilności cen i bezpieczeostwie dostaw) z 17% poparciem.
Niespójności te nie są ilustracją hipokryzji, czy ignorancji badanych. Postawy, opinie, definicje zjawisk
są wytwarzane kontekstowo, w zależności od sytuacji i w zależności od wielu czynników. Sondaż ze
swej natury koncentruje się na kilku(nastu) najważniejszych, dając podstawy do wnioskowania o
ogólnych tendencjach. Nie daje jednak podstaw do przewidywania konkretnych zachowao. Dlatego
dane uzyskane z tych badao interpretowad trzeba ostrożnie, raczej jako emanację pewnego klimatu
opinii, nie zaś bezpośrednich wskazao na temat tego, jak ludzie rzeczywiście myślą i działają.

Częśd I. Zmiennośd świadomości ekologicznej – czas i struktura społeczna
Badania CBOSu pokazują, że poziom zaniepokojenia stanem środowiska był najwyższy w latach
dziewięddziesiątych i zaczął wyraźnie spadad w okolicach roku 2000. Trend ten uległ na krótko
odwróceniu w latach 2008-2009. Obecnie mniej więcej co drugi Polak wciąż dostrzega problemy
środowiska naturalnego w naszym kraju (CBSO 2011: 2).
Teb. 1. Zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat.
W jakim stopniu stan środowiska 1993
naturalnego w naszym kraju jest
powodem Pana(i) obaw i niepokoju

1997

1999

2000

2006

2008

2009

2011

W bardzo dużym i dużym
78% 71% 58% 51% 40% 61% 50% 46%
W niewielkim
13% 20% 30% 36% 45% 28% 38% 40%
W żadnym
3%
4%
6%
7%
7%
5%
7%
8%
Trudno powiedzied
6%
5%
5%
6%
8%
6%
5%
6%
Spadkowi zaniepokojenia stanem środowiska w kraju towarzyszy jeszcze większy spadek niepokoju
stanem środowiska w okolicy zamieszkania (CBOS 2011: 2). Im bardziej abstrakcyjne zagrożenia, tym
zdają się badanym większe.
Można by więc przypuszczad, że gdyby zadawad respondentom pytania o stan środowiska w
wymiarze globalnym wyraziliby relatywnie największe zaniepokojenie. Potwierdzenie uzyskujemy,
analizując odpowiedzi na pytanie o stopieo zaniepokojenia stanem środowiska „na Ziemi”. W 2006
58% przyznało, że w dużym, lub bardzo dużym, a 2008 odsetek ten wyniósł już 69% (CBOS 2006,
2008).
Nie oznacza to jednak, że niepokój o środowisko naturalne dominuje w świadomości badanych nad
innego rodzaju zagrożeniami, czego dowodzi analiza wyników odpowiedzi na pytanie o najbardziej
palące zagrożenia cywilizacyjne. Zanieczyszczenie środowiska z upływem czasu uzyskiwało w tych
badaniach coraz mniej wskazao. W latach 1992–1997 zagrożenia środowiskowe lokowały się na
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miejscu 1–2. Jako istotne wskazywało je: w 1992-76%, w 1993-88%, 1997-78%, w 2000- 65%, a w
2004-62%). W latach 2000–2004 znalazły się już na 4–5 miejscu. W następnych latach (2008-10)
nastąpił dalszy spadek (2008 – 23%, 2010 – 16%). Od roku 2000 pierwsze miejsce wśród zagrożeo
zajmują problemy społeczne takie, jak narkomania i alkoholizm. Spadek liczby osób wybierających
zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska może mied również źródła metodologiczne – od
2008 roku respondenci musieli wybierad trzy najważniejsze zagrożenia, podczas gdy w poprzednich
latach mieli możliwośd zaznaczenia każdej opcji uznanej za istotną.
Trend spadku zaniepokojenia stanem środowiska można również obserwowad na przykładzie tzw.
grupy proekologicznej, która była wyróżniana w badaniach zlecanych przez Instytut na Rzecz
Ekorozwoju w latach 1992-2008. Respondentów kwalifikowanych do tej grupy charakteryzowała
silnie proekologiczna postawa. Były to osoby, które jednocześnie:
- wskazały na zatrucie środowiska jako jedno z największych zagrożeo cywilizacyjnych,
- są zaniepokojone w dużym lub bardzo dużym stopniu stanem środowiska naturalnego w Polsce,
- uznają, że zdecydowanie warto i raczej warto zakazad produkcji szczególnie uciążliwej dla
środowiska, lub zamykad całe zakłady trujące środowisko, nawet jeśli decyzje te przyniosą wzrost
bezrobocia w naszym kraju,
- opowiedziały się za prawdziwością, co najmniej jednego z dwóch stwierdzeo:
- „Polskę stad na to, aby równocześnie rozbudowywad przemysł i ponosid nakłady na ochronę
środowiska”
- „obecnie w Polsce powinno się chronid środowisko naturalne, ograniczając nawet produkcję
przemysłową”.
Tab. 2. Liczebnośd grupy proekologicznej w latach 1992-2008.
1992
34%

1993
31%

1997
32%

2000
22%

2004
16%

20081
11%

Wydaje się, że omawiany trend nazwad można wzrostem poczucia bezpieczeostwa ekologicznego
połączonym ze spadkiem przekonania, że problemy ekologiczne należą do „palących”.
Próba umieszczenia wyżej opisanych zjawisk na „mapie społecznej” wskazuje, że do osób wrażliwych
na kwestie ekologiczne zaliczają się przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, mieszkające
w dużych miastach, przedstawiciele kadry kierowniczej, specjalistów z wyższym wykształceniem,
średni personel i technicy, personel administracyjno biurowy i pracujący na własny rachunek.
Interesujący jest rozkład zmiennej wiek: osoby najmłodsze (18-24 lata) stanowią wraz z osobami
najstarszymi (powyżej 65 lat) grupę osób nieprzykładających do ochrony środowiska znaczenia tak
dużego, jak pozostałe. Zasługuje to na uwagę, szczególnie w przypadku osób młodych – poddaje
bowiem w wątpliwośd skutecznośd szkolnych programów edukacyjnych w kreowaniu wrażliwości
ekologicznej. Programy te przekazują za to wiedzę – na szkołę jako źródło wiedzy o problemach
1

(zmiana sposobu pomiar s. 5, pytanie na temat zagrożeo cywilizacyjnych – od 2008 można było wybrad 3, w
poprzednich wersji każdy z 10 podanych)
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ekologicznych wskazuje 45% respondentów w wieku 18-25 lat (Bołtromiuk 2008: 17). Wygląda, więc
na to, że kształcenia w zakresie ochrony środowiska poddało się szerszej tendencji obecnej w polskim
systemie kształcenia, polegającej na dostarczaniu szerokiej wiedzy, nie przekładającej się jednakowoż
na zwiększenie zdolności do jej zastosowania. Wiedza jest byd może warunkiem koniecznym lecz
niewystarczającym do działania.
Największe zaniepokojenie stanem środowiska wyrażają osoby w wieku średnim, co wiązane jest z
posiadaniem pod opieką dzieci. Doświadczenie to uznaje się za uwrażliwiające na problemy
zanieczyszczeo. Odchylenie od opisanego wzorca obserwowad można w przypadku konkretnych
zachowao proekologicznych. Działania takie jak oszczędnośd wody, energii i gazu, segregowanie
odpadów stosunkowo częściej podejmują osoby starsze, mieszkające na wsi lub w małym mieście,
emeryci i renciści, bezrobotni oraz osoby źle oceniające swoje warunki materialne. Ostatni czynnik
dostarcza wyjaśnienia nieregularności – działania proekologiczne motywowane są tu względami
ekonomicznymi.
Na uwagę zasługuje bez wątpienia pozytywny trend wzrostu poczucia indywidualnego wpływu na
środowisko naturalne. Kwestia ta będzie jeszcze poddana dokładniejszemu opisowi.
Tabela 3. Poczucie indywidualnego wpływu na środowisko naturalne w miejscowości zamieszkania
Czy Pan(i) lub ktoś z Pana(i)
1992 1993 1997 1999 2000 2006 2008 2009 2011
najbliższej rodziny może swoim
działaniem przyczynid się
do poprawy stanu środowiska
w swojej miejscowości?
Tak
35
40
53
51
59
56
46
62
67
Nie
65
60
40
37
30
33
35
30
27
Trudno powiedzied
0
0
7
12
11
11
19
8
6
Warto zauważyd, że silne poczucie sprawstwa mają respondenci z wyższym wykształceniem,
uczniowie i studenci, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem,
średni personel i technicy, pracownicy administracyjno-biurowi i pracownicy usług. Brak poczucia
wpływu na stan środowiska naturalnego mają częściej niż inni: respondenci starsi, osoby najsłabiej
wykształcone, robotnicy niewykwalifikowani, osoby zajmujące się gospodarstwem domowym i
renciści. Kategorie te pokrywają się z kategoriami osób nie wykazującymi zainteresowania kwestiami
ochrony środowiska. W raportach z badao zlecanych przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju w latach
1992-2004 zadawano pytanie o zainteresowanie polityką. Okazało się, że bardzo duże i duże
zainteresowanie polityką, a więc ogólnie rozumianymi zagadnieniami związanymi ze sferą publiczną
jest ściśle związane z uwagą poświęcaną problemom ekologicznym (Burger 2005: 65). Te i inne dane
pozwalają wnioskowad, że zjawiskiem niesprzyjającym rozwojowi świadomości ekologicznej jest
wykluczenie społeczne, przejawiające się nie tylko w niedostatku materialnym, lecz również bierną
postawą związaną z niewiarą w skutecznośd podejmowanych działao oraz brakiem zainteresowania
problemami nieoddziaływującymi bezpośrednio na życie codzienne danej osoby. Dodajmy, że
wycofanie i poczucie bezradności może byd pogłębiane doświadczeniem zetknięcia się z polskim
systemem instytucjonalnym (np. daremne próby uzyskania informacji o środowisku, udział w
konsultacjach społecznych prowadzonych po zapadnięciu najistotniejszych decyzji, więcej patrz
Strumioska-Kutra 2010).
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Duże zmiany nastąpiły również w zakresie zachowao proekologicznych. Nawet przy realistycznym
bądź co bądź założeniu, że deklaracje respondentów traktowad należy „na wyrost”, z dużą dozą
pewności można stwierdzid znaczne rozpowszechnienie takich zachowania jak segregowanie
odpadów, oszczędzanie wody i energii, czy postrzegany wcześniej jako pewien anachronizm, zwyczaj
zabierania torby wielorazowego użytku na zakupy. Zmiany te należy ściśle wiązad z rozwojem
odpowiedniej infrastruktury: instalowaniem sprzętu do pomiaru indywidualnego zużycia mediów,
dostarczaniem zbiorników do zbiórki posegregowanych odpadów, czy też wprowadzenia
symbolicznej opłaty za torebki jednorazowe. Na stosunkowo stałym poziomie pozostają za to
proekologiczne zachowania konsumenckie, co wskazuje na istotnośd motywacji ekonomicznej
występującej w przypadku opisanych powyżej zachowao ekologicznych, a nie występującej lub
przynajmniej niewystępującej tak równoznacznie w przypadku kupna produktów przyjaznych
środowisku. Ale dobre chęci rosną – w 2011 roku procent respondentów deklarujących, że unika
zakupów produktów szkodliwych dla środowiska przekroczył 70, wzrastając tym samym o ponad 30
procent w stosunku do roku 2008. Marną pociechą jest, że rozdźwięk pomiędzy opiniami
przyjaznymi dla środowiska a deklaracjami na temat proekologicznych działao w zakresie
konsumpcji nie jest jedynie polską przywarą. Badania Eurostatu z 2008 roku wskazują na identyczny
trend we wszystkich niemal krajach UE.

Częśd II
1. Miejsce ochrony środowiska w świadomości badanych
W poprzednim rozdziale wspomniano już, że ostatnich 20 lat charakteryzował trend wzrostu poczucia
bezpieczeostwa ekologicznego. Przedstawione już dane na temat miejsca zagrożeo środowiskowych
wśród innych zagrożeo cywilizacyjnych uzupełnione zostaną dodatkowymi informacjami.
Po pierwsze więc na liście zagrożeo cywilizacyjnych podawanych do wyboru respondentom
znajdowało się jeszcze jedno (oprócz zanieczyszczeo) zagadnienie związane z ochroną środowiska „wyczerpywanie się zasobów”. W porównaniu z oferowanymi do wyboru nie cieszy się ona zbyt
dużym zaniepokojeniem. W 2010, podobnie jak w 2008 wybrało ją 7% respondentów.
Od roku 2008 wzrasta liczba osób wybierających jako główne zagrożenie katastrofy naturalne (2008 –
27%, 2010 – 39%), które można pośrednio przyporządkowad do zagrożeo ekologicznych, zwłaszcza o
ile założymy, że respondenci wiążą je ze zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka (a jak
wynika z badao 2009 roku 2/3 respondentów zakłada istnienie związku między zmianami
klimatycznymi a działalnością człowieka, Bołtromiuk 2009: 7). Wzrost ten należy łączyd z
katastrofami, które miały miejsce w międzyczasie, głównie zapewne z doświadczeniem przez wielu
Polaków tragedii powodzi.
Przyznawanie istotności zagrożeniom ekologicznym wzrasta wraz z wykształceniem. Tylko co
dziesiąty respondent z wykształceniem podstawowym wskazał na to zagrożenie, wśród osób z
wykształceniem zasadniczym i średnim odsetek ten wyniósł 15%, natomiast wśród respondentów z
wykształceniem wyższym wyniósł on 26%. Ponadto zagrożenia te zauważają przede wszystkim
mieszkaocy większych miast. (wskazało na nie 14% mieszkaoców wsi, 20% mieszkaoców miast 101500 tys. oraz 23% mieszkaoców miast powyżej 500 tys. mieszkaoców). Można wnioskowad, że w
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miastach zagrożenia środowiskowe są bardziej widoczne i odczuwalne, z drugiej jednak strony warto
zauważyd nakładanie się oddziaływania zmiennej wykształcenie na miejsce zamieszkania (mieszkaocy
większych miast są średnio lepiej wykształceni niż mieszkaocy małych miast i wsi).
Badanym zadawano również pytania o względną istotnośd poszczególnych zagrożeo środowiskowych.
W kontekście problemów związanych z projektowaniem polityki energetycznej na uwagę zasługuje
fakt, że wyczerpywalnośd zasobów od wielu lat znajduje się na koocu listy (chod w 2008 roku nastąpił
jednorazowy wzrost zainteresowania tym problemem). Obserwowane fluktuacje odzwierciedlają
zainteresowanie mediów poszczególnymi tematami – spadek zainteresowania dziurą ozonową na
rzecz zjawiska globalnego ocieplenia (tu zapewne nie bez znaczenia był wysyp filmów
katastroficznych z globalnym ociepleniem w roli głównej: Pojutrze, reż. R. Emmerich, 2004, Totalna
zagłada, reż. T. Mitchell, 2007, Niewygodna prawda, reż. A. Gore, 2007). Zanieczyszczenie powietrza i
wód należą do zjawisk bezpośrednio obserwowalnych przez badanych, którzy jak już wspomniano
odczuwają znaczną poprawę stanu środowiska w szczególności w wymiarze lokalnym. Odbiło się to
na miejscu tych zagrożeo w „rankingu”.
Tabela 4. Globalne zagrożenia środowiskowe
1993
27
63
46
47
30
38
16
8
11

Globalne ocieplenie
Dziura ozonowa
Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie wód
Wycinanie lasów tropikalnych
Kwaśne deszcze
Ginięcie gatunków
Wyczerpywanie się surowców
Wszystkie są równie groźne
*brak danych w raporcie z 2010 roku

1997
13
46
37
33
24
29
19
7
39

2000
23
48
38
38
30
23
17
8
30

2004
26
51
30
31
31
21
18
8
31

2008
55
40
36
30
24
17
17
16
16

2010
*
*
*
*
*
*
*
7%
*

2. Miejsce środowiska w światopoglądzie badanych
Przytłaczająca większośd, bo ponad 2/3 badanych jest zdania, że najważniejszym powodem2, dla
którego należy chronid środowisko jest zdrowie własne i rodziny. Nie jest zaskoczeniem, że kwestia
ta okazuje się szczególnie ważna dla gospodyo domowych (75%). Oprócz tego powód ten wybierają
bezrobotni (73%), mieszkaocy miast do 20 tys. (74%) oraz mieszkaocy wsi (70%). Warto zaznaczyd, że
są to jednocześnie grupy, które charakteryzuje najmniejsze poczucie wiary w to, że ich działania mają
wpływ na stan środowiska. Drugi dominujący powód to troska o przyszłe pokolenia (63%). Na
trzecim miejscu znalazło się przekonanie, że dostatecznym powodem jest przyroda jako wartośd
sama w sobie (24% wskazao). Za wartośd samą w sobie najczęściej uznają środowisko mieszkaocy
największych miast, osoby z wyższym wykształceniem, studenci (s. 10). Wyczerpywalnośd surowców
jako powód podaje 22%, zaś opłacalnośd 12% (Stanaszek, Tędziagolska 2011: 10). Uderzające, że jak
wskazuje analiza zachowao proekologicznych, ostatni wybrany powód jest de facto głównym
motywem działao proekologicznych
2

Można było wybrad maksymalnie dwa powody
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W porównaniu z latami 2008 i 2004 nie obserwuje się dużych różnic w rozkładzie odpowiedzi. W
2010 roku badani nieco częściej zwracają uwagę na wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Warto
odnotowad także spadek odsetka respondentów, którzy uważają, że przyroda jest wartością samą w
sobie(Stanaszek, Tędziagolska 2011: 11) .
Wartośd podsumowującą mają dane pochodzące z badao Eurobarometru w 2008. Na pytanie o to
„Jak istotna jest dla Ciebie osobiście ochrona środowiska?” 58% Polaków odpowiedziało, że bardzo
istotna, zaś 38%, że dośd istotna. Ani jeden respondent nie wybrał odpowiedzi „w ogóle nieistotna”,
3% stwierdziło, że „raczej nieistotna”. 3% wybrało trudno powiedzied. Wyniki te potwierdzają jedynie
tezę o przyjęciu ochrony środowiska do grona wartości powszechnie uznawanych – czyli takich o
których wie się, że „powinny mied dla mnie wartośd”. Nie oznacza to koniecznie, że są to
równocześnie wartości odczuwane. Celem urealnienia szacunków na temat powszechności
środowiska jako wartości odczuwanej3 przedstawione zostaną dane ilustrujące odpowiedzi
respondentów na pytania zawierające konflikt wartości.
Od początku prowadzenia badao respondentom zadawano pytania zmuszające do określenia
preferencji poprzez stawianie w obliczu wyboru. Wyniki można obserwowad na przykładzie
odpowiedzi na pytanie o to, czy warto przyzwalad na ograniczenie produkcji ze względów
środowiskowych, nawet jeśli powodowałoby to wzrost bezrobocia. Uwagę zwraca po pierwsze
znacząca przewaga odpowiedzi pozytywnych nad negatywnymi. W latach 2000 i 2004 liczba
odpowiedzi pozytywnych spadała, przewaga (18% w 2000 i 11% w 2004) nad negatywnymi
utrzymywała się jednak nadal, by w roku 2008 ponownie daleko zdystansowad negatywne.
Tabela 5. Opinie na temat ograniczenia produkcji szkodliwej dla środowiska kosztem miejsc pracy

Warto
Nie warto
Trudno powiedzied

1992
58
27
16

1993
45
29
26

1997
61
20
19

2000
48
30
22

2004
46
35
19

2008
70
13
17

Jednocześnie należy dodad, że większośd badanych nie postrzega wartości prośrodowiskowych i pro
gospodarczych jako sprzecznych. W 2008 roku większośd Polaków (54%) zgodziło się za
stwierdzeniem, iż „Polskę stad na to, aby jednocześnie rozwijad gospodarkę i ponosid nakłady na
ochronę środowiska”. 20% badanych w hierarchii ważności wyraźnie stawia wyżej ochronę
środowiska niż wzrost gospodarczy, dopuszczając ograniczenie tempa wzrostu ze względów
środowiskowych. Dla 16% badanych „w obecnej sytuacji kraju wzrost gospodarczy jest ważniejszy niż
ochrona środowiska, zajmiemy się stanem środowiska, gdy będzie nas na to stad”.
Badania w 2008 roku przeprowadzono prze wybuchem kryzysu gospodarczego. Dośd oczywista
hipoteza, że gotowośd do ponoszenia kosztów społecznych i finansowych w imię środowiska oraz
przekonanie o możliwości jednoczesnego finansowania polityki związanej z rozwojem wszystkich tych
aspektów życia społecznego jest zależne od ogólnej sytuacji społeczno gospodarczej, znajduje swoje
potwierdzenie w analizie danych z poprzednich badao. Można więc przypuszczad, że wraz z
pogorszeniem się sytuacji makroekonomicznej nastąpił spadek gotowości do ekologicznych
3

Innym zabiegiem pozwalającym osiągnąd ten cel jest przedstawienie danych dotyczących zachowao
proekologicznych – patrz rozdz. Zachowania proekologiczne
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poświęceo. Nie mniej jednak na podstawie dotychczasowych danych stwierdzid można, że deklaracje
pro środowiskowe znacząco przeważają pozostałe nawet w czasach kryzysu (patrz Tabela 5.).
Z danych z 2009 roku wynika, że pomimo kryzysu gospodarczego 72% uznaje koniecznośd brania pod
uwagę skutków decyzji zarówno w sferze gospodarki, społeczeostwa i środowiska. 10% opowiada się
za koniecznością uwzględniania wpływu „przede wszystkim na społeczeostwo (ludzi)”, 9% „przede
wszystkim na gospodarkę” i 3,5% „przede wszystkim na środowisko”. Tradycyjnie, najwięcej
zwolenników równoprawnego traktowania gospodarczego, społecznego i środowiskowego czynnika
rozwoju można znaleźd wśród pracowników administracyjno-biurowych (86,5%), mieszkaoców
dużych (101–500 tys.) miast (84%) osób z wykształceniem wyższym (82%) w przedziale wiekowym
35–44 lata (81%). Priorytety gospodarcze relatywnie częściej wskazują rolnicy (16,7%), społeczne
natomiast: uczniowie i studenci (20%), i bardziej ogólnie: osoby w wieku 18–24 lata (18%). Na
kwestie środowiskowe nieznacznie częściej zwraca większą uwagę najmłodsza grupa respondentów,
ucząca się i studiująca.
Powyższe rozważania warto uzupełnid o analizę odpowiedzi na pytania ulokowane w sferze lokalnej,
a więc bliższej doświadczeniu respondentów. Skłonnośd przyznawania priorytetu środowisku
kosztem miejsc pracy jest w tym przypadku znacznie mniejsza niż w przypadku bardziej
abstrakcyjnego pytania o to, czy warto ograniczad produkcję szkodliwą dla środowiska nawet
kosztem miejsc pracy (w 2008 roku 70% badanych odpowiedziało pozytywnie). Na analogiczne
pytanie o to, czy na poziomie lokalnym wymogi ochrony środowiska są ważniejsze niż miejsca pracy
odpowiedzi pozytywnej udzieliło jedynie 23% respondentów4.
Tabela 6. Ochrona środowiska vs inne potrzeby na poziomie lokalnym (Bołtromiuk 2009: 11)
Odpowiedzi
respondentów
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Brak zdania

Potrzeby/wymogi ochrony środowiska są ważniejsze od:
Interesu
Rozwoju infrastruktury Zachowania
przedsiębiorców
komunalnej
pracy
19,4
7,6
1,8
45,9
33,9
21,2
17, 2
32,7
46,0
2,9
8,0
15,8
14,6
17,8
15,3

miejsc

3. Działania proekologiczne – podmioty i odpowiedzialnośd
3.1. Wiara w istotnośd działao indywidualnych oraz postrzeganie roli podmiotów kolektywnych
We wstępie wspomniano już, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat znacząco wzrosło
przekonanie o istotności działao indywidualnych dla poprawy środowiska. Przypomnijmy tylko, że
liczebnośd osób przekonanych o możliwości wpływu na środowisko w miejscu swego zamieszkania
zwiększyła się od 35% w 1992 do 67% w 2011. Obecnie 79% Polaków jest przekonanych o znaczeniu,
jakie ich sposób życia ma dla środowiska naturalnego. Od 2009 roku odsetek ten wzrósł o 8% (CBOS
2011: 7). Co ciekawe, badania Eurobarometru wskazują, że indywidualne poczucie wpływu na

4

Rok 2009 to okres szczególnej niepewności związanej z kryzysem, stąd różnica wyniku nie może byd
prawdopodobnie przypisywana jedynie kwestii lokalności.
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środowisko sięgało 80% już w 2008 roku. Ponownie przyczyn różnicy należy upatrywad raczej w
obszarze metodologii niż w obszarze obserwowanej rzeczywistości.
Za T. Burgerem zmianę tę interpretowad można w następujących kategoriach:
- odziedziczony po czasie komunizmu poziom bezradności ii przekonanie o niemożliwości
podejmowaniu działao indywidualnych,
- demokratyzacja życia publicznego,
- zmiana proporcji źródeł zagrożeo, miejsce zagrożeo pochodzących z poziomu „centralnego”
przemysł, zaczęły zajmowad uciążliwości lokalne (odpady, spaliny, hałas)
- wzrost przekonania o roli władz lokalnych (Burger 2005: 82).
W wyżej wymienionych kategoriach można również rozpatrywad postawy w stosunku do konsultacji
społecznych. Jako że problematyka konsultacji łączy ze sobą problematykę działania i wpływu
jednostek na decyzje związane z ochroną środowiska, omówię tu skrótowo wyniki uzyskane w
badaniu z 2009 roku.
Na potrzebę konsultacji społecznych przy podejmowaniu istotnych dla kraju decyzji w zakresie
zrównoważonego rozwoju wskazało aż 75,7% respondentów. Potrzebę konsultacji relatywnie częściej
poddają w wątpliwośd: renciści, wykwalifikowani robotnicy, osoby w wieku 35–44 lata, osoby o
najwyższych dochodach (ponad 1500 zł). Przyczyny niechęci mają tu prawdopodobnie dwa
różnorodne źródła. Pierwsze z nich to brak wiary w znaczenie działao i przekonao indywidualnych
jednostek (renciści), a drugie to postawa technokratyczna, wyrażająca się w przekonaniu, że
„eksperci wiedzą lepiej” (pozostałe wymienione grupy).
Co interesujące, połowa badanych (48,3%) jest zdania, że animatorami dialogu społecznego powinny
byd organizacje społeczne, co uznad można za przejaw zaufania do organizacji pozarządowych i ich
niezależności. Warto jednak tę optymistyczną konstatację „schłodzid” uwagą, że w tych samych
badaniach zaledwie co trzeci respondent (30%) był w stanie podad przynajmniej jedną w miarę
prawidłową nazwę organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska. Zaledwie 5% potrafiło
wymienid dwa takie podmioty, a 1% – trzy. Rozpoznawane są głównie dwie organizacje: Greenpeace
(13% wskazao) oraz Liga Ochrony Przyrody (6%). Ogółem respondenci potrafili wymienid 23
organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, przy czym poza dwoma wyżej wymienionymi,
żaden z pozostałych 20 podmiotów nie został rozpoznany przez więcej niż pięciu respondentów
(Bołtromiuk 2008: 19).
Wracając do animatorów dialogu społecznego: 37,2% badanych uznało, że podejmowanie dialogu na
tematy ważne społecznie to zadanie dla władz i administracji, czyli instytucji oficjalnych. Generalnie
postawy w stosunku do konsultacji uznad można za emanację - jak się okazuje - powszechnych norm
demokratycznych i partycypacyjnych, pozostaje jedynie nadzieja, że instytucje paostwowe i
samorządowe tych nadziei nie zawiodą.
Nawiązując do przedstawionych w ostatnim akapicie wyobrażeo odnośnie roli organizacji
pozarządowych i władz i administracji, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób respondenci postrzegają
skalę możliwych oddziaływao na środowisko naturalne przez aktorów indywidualnych i zbiorowych.
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W zestawieniu z czynnikami oddziałującymi na środowisko naturalne, takimi jak działania rządu,
przedsiębiorców, UE „działania zwykłych ludzi” lokowane są wysoko – zajmują bowiem drugą pozycję
z 43% wskazao (badani mogli wybrad najwyżej dwa czynniki). Na pierwszym miejscu znalazły się
działania rządu (69%), na trzecim aktywnośd władz lokalnych (19%), na czwartym poprawa sytuacji
finansowej paostwa (18%), na piątym zachowania przedsiębiorców (15%) i na szóstym – ostatnim –
polityka UE w zakresie ochrony środowiska (10%) (Stanaszek, Tędziagolska 2011: 13).
Częstotliwośd wskazywania na aktywnośd władz lokalnych i na działania indywidualne zmienia się
wraz z wykształceniem.
Dane z lat 1992-2004 pozwalają przypuszczad, zgodnie z resztą z logiką, że zadanie pytania o
odpowiedzialnośd za podjęcie działao na poziomie miejscowości, w której mieszka respondent
znacząco zwiększy wskazania na władze lokalne. Pytanie zadane w sposób ogólny (kto powinien
podejmowad działania na rzecz poprawy stanu środowiska) dawały władzom lokalnym stałą liczbę
wskazao na przestrzeni lat (20-22%). Zadane w sposób konkretny, o powinnośd podejmowania
działao w miejscowości zamieszkania dały systematycznie wzrastający procent wskazao na władze
lokalne (gminę) od 63% w 1992 do 75% w 2004 roku. W tym samym pytaniu obserwujemy regularny
spadek tendencji do obciążania odpowiedzialnością przedsiębiorców. W 1992 roku 25% obciążało
przedsiębiorców powinnością za podęcie działao „w miejscowości swego zamieszkania”, odsetek ten
spadał systematycznie aż w 2004 roku osiągnął 11%.
Ciekawego uzupełnienia dostarczają analizy badao Eurobarometru z 2008 roku. Po pierwsze w
badaniu z 2010 roku respondenci wybierali politykę unijną jako odgrywającą najmniejszą rolę w
ochronie środowiska w naszym kraju („Co ma największy wpływ na poprawę stanu środowiska w
naszym kraju”?). Tymczasem dwa lata wcześniej, w badaniach Eurobarometru na pytanie: When it
comes to protecting the environment, do you think that decisions should be made by the Polish
Government, or made jointly within the European Union? 66% Polaków wybrało jako poziom
decyzyjny poziom UE, zaś 29% poziom krajowy. Nasuwa się wniosek, że respondenci poparliby
zwiększenie wpływu Unii Europejskiej na stan ochrony środowiska w naszym kraju, poprzez oddanie
częśd kompetencji decyzyjnych na poziom ogólnoeuropejski.
Po drugie, w badaniu Eurobarometru 89% polskich respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że
„The big polluters(corporations and industry) should be mainly responsible for protecting the
environment” (2008: 17)5. Podczas gdy w przytoczonych właśnie badaniach polskich jedynie 11%
respondentów widziało przedsiębiorców jako odpowiedzialnych za podjęcie działao na rzecz
środowiska. Opisany paradoks można wytłumaczyd tym, że pytania z lat 1992-2004 dotyczyły
powinności, ale na poziomie lokalnym, nie globalnym i krajowym. Nie zmienia to jednak faktu, że
dysproporcja jest zastanawiająca. Wydaje się, że jej źródła tkwią w kwestiach metodologicznych,
podobnie jak w kolejnych przypadkach niespójności obserwowanych przy okazji porównywania
danych z różnych instytutów badawczych.

5

W badaniu tym pytaniu o odpowiedzialnośd wielkich trucicieli towarzyszyło pytanie o możliwośd
indywidualnego wpływu na poprawę stanu środowiska (As an individual, you can play a role in protecting the
environment in <your country>). Jak już wspomniano gdzie indziej 80% Polaków odpowiedziało pozytywnie.
Lekka przewagę odpowiedzialności „wielkich trucicieli” nad odpowiedzialnością jednostkową można
obserwowad głównie w przypadku nowych krajów członkowskich.
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W 2009 pytano badanych o stounek do zasady zanieczyszczający płaci. Warto omówid tutaj wyniki,
gdyż korespondują one z danymi omówionymi w badaniach Eurostatu. W opinii respondentów
zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”:
− stworzy motywacje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązao, w tym proekologicznych
– odpowiedzi: tak – 78,4%, nie – 8,8%, brak zdania – 12,7%;
− przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska przez przedsiębiorstwa
– odpowiedzi: tak – 78,2%, nie – 11,6%, brak zdania – 10,2%.
Wydaje się więc, że poparcie idei pociągnięcia do odpowiedzialności „wielkich trucicieli” kształtuje się
na tym samym poziomie, co w badaniach Eurostatu. Jednocześnie jednak badania z 2009 roku
uwzględniły możliwe obawy związane z wprowadzeniem omawianej regulacji. W efekcie uzyskano
informacje, że co trzeci badany (32,6%) obawia się, iż koniecznośd przestrzegania tej zasady
spowoduje pojawienie się na dużą skalę problemu bankructwa przedsiębiorstw, które nie będą mogły
dostosowad się do wymogów ochrony środowiska (przeciwnego zdania jest 47,8%). Zbliżony odsetek
respondentów (34,4%) proponuje także uwolnienie spod jej rygorów przedsiębiorstw stanowiących
podstawę lokalnej gospodarki. Nie zgadza się tym 49,3% społeczeostwa.

3.2. Postawy przedsiębiorców w zakresie ekoinnowacji
Na początku 2011 Eurostat zlecił badania postaw osób kierujących przedsiębiorstwami6 w stosunku
do ekoinnowacji (Eurostat 2011). Jako że przedsiębiorcy są grupą, której decyzje i działania mają
większy wpływ na środowisko niż decyzje i działania przeciętnego obywatela poświęcimy tutaj nieco
miejsca na omówienie wyników tych badao. Tytułem wstępu warto wspomnied, że omawiany już
wzrost poczucie bezpieczeostwa ekologicznego i poczucie, że problemy ekologiczne nie są tak pilne,
tudzież, że ich rozwiązanie leży poza zasięgiem podmiotów działających lokalnie dotknęło również tę
grupę. W latach 1997, 2000 i 2004 udział grupy o której mowa, czyli kadry kierowniczej, specjalistów
oraz prywatnych przedsiębiorców, w grupie proekologicznej wyróżnianej w badaniach InE drastycznie
spadał. W przypadku kadry kierowniczej i specjalistów wynosił on odpowiednio: 58% w 1997, 48% w
2000 i 23% w 2004, zaś w grupie prywatnych przedsiębiorców kolejno: 53%, 21%, 6%.
Przeprowadzone przez Eurostat badania pozwalają przyjrzed się sposobowi w jaki menadżerowie
postrzegają działania proekologiczne w pragmatycznym kontekście rynkowym. Z badao tych wynika,
że w przeciągu ostatnich dwóch lat:
 29% przedsiębiorstw działających na terenie Europy deklaruje wprowadzenie nowego lub
znacznie ulepszonego ekoinnowacyjnego procesu lub metody produkcji,
 24% deklaruje wprowadzenie na rynek nowego lub znacznie ulepszonego ekoinnowacyjnego
produktu lub usługi,

6

W tytule raportu znajdujemy stwierdzenie, że są to badania przedsiębiorców, jest to jednak mało precyzyjne
stwierdzenie wziąwszy pod uwagę fakt, że odpowiadającymi na pytania byli menadżerowie przedsiębiorstw,
którzy niekoniecznie są ich właścicielami. W tekście skrótowo używa się stwierdzenie, że „przedsiębiorstwa
deklarują”, co z logicznego punktu widzenia nie jest poprawne, ale ta forma językowa jest przyjęta.
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 25% deklaruje wprowadzenie ekoinnowacyjnego rozwiązania organizacyjnego.
Ogółem 45% przedsiębiorstw w UE podaje, że wprowadziło przynajmniej jedną ekoinnowację w ciągu
ostatnich dwóch lat. I tu niespodzianka - okazuje się, że Polska jest liderką tego trendu (63%).
Ponownie jednak, porównania z innymi badaniami nakazują pewien sceptycyzm w stosunku do tego
wyniku. Z badao GUSu przeprowadzonych dwa lata wcześniej (latach 2006-2008) wynika, że
ekoinnowacje (w zakresie wytwarzania i użytkowania produktów) wprowadziło 26,2 %
przedsiębiorstw działających w przemyśle i 15,5% przedsiębiorstw działających w usługach (GUS
2009). Co zapewne istotniejsze omawiane badania rejestrują deklaracje, nie wiemy również, co
konkretnie mają na myśli menadżerowie twierdząc, że prowadzili dany typ ekoinnowacji. W
badaniach opartych na wskaźnikach mierzących wydatki na badania i rozwój polskie firmy
klasyfikowane są na 23 miejscu w UE (Kassenber 2010). W badaniach posługujących się złożonym
wskaźnikiem ekoinnowacyjności, uwzględniającym takie elementy jak np. patenty, certyfikaty
ekologiczne, efektywnośd wykorzystania energii, materiałów, wynik polskiej gospodarki jest
dwukrotnie niższy niż średnia europejska. Niższy wynik osiągnęła jedynie Słowacja i Litwa
(Kassenberg 2010).
Wracając jednak do badao Eurostatu - skłonnośd do wprowadzania ekoinnowacji była relatywnie
większa u średnich przedsiębiorstw, firm o rocznych obrotach pomiędzy 10 a 50 mln. Euro oraz w
tych, które zwiększyły obroty w ciągu ostatnich dwóch lat (2011: 10).
42% przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje deklaruje, że zmniejszyło to zużycie materiałów o
5 do 19%, 34% szacuje, że spadek wynosił poniżej 5% (2011: 12).
Poniżej zaprezentowane zostanie zestawienie najważniejszych barier i zachęt w procesie wdrażania
innowacji wraz z odpowiedziami udzielonymi przez polskich menadżerów.
Tab. 6. Bariery we wdrażania innowacji. 3 najczęściej wybierane spośród 14 zaoferowanych

Niepewny popyt
Brak funduszy
Niepewne szacunki co do zwrotu z
inwestycji lub zbyt długi czas zwrotu

Duża
przeszkoda
35
38
37

Pewna
przeszkoda
41
33
38

Niezbyt duża
przeszkoda
11
16
13

Żadna
przekoda
10
11
9

Tab. 7. Zachęty we wdrażaniu ekoinnowacji. 3 najczęściej wybierane spośród 14tu zaoferowanych
(miejsce 2gie, 3ie, 4te)7

Aktualnie wysokie ceny energii
Aktualnie wysokie ceny materiałów
Odpowiedni parter biznesowy

Duża
przeszkoda
43
42
43

7

Pewna
przeszkoda
38
38
39

Niezbyt duża
przeszkoda
9
8
11

Żadna
przekoda
8
9
4

Dla pierwszego miejsca: spodziewanego wzrostu cen energii nie udostępniono rozkładu odpowiedzi dla
poszczególnych krajów.
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W skali ogólnoeuropejskiej jako najistotniejszy bodziec dla podjęcia ekoinnowacji uznano
przewidywany wzrost cen energii. 52% menadżerów uznało to za bardzo ważny bodziec, 30% za dośd
ważny, 9% za niezbyt ważny i 5% za nieistotny.
Bodźce wiążące się z zachętami tworzonymi za pośrednictwem odpowiedniej polityki znalazły się
raczej na niższych szczeblach hierarchii, chod zdobywały każdorazowo sporą liczbę „głosów”. Były to:
- dostęp do subsydiów i zwolnieo podatkowych na 6tym miejscu z odpowiedziami: 40%-32%-14%-7%,
- przyszłe regulacje wymagające wdrożenia wyższych standardów na 11tym miejscu z odpowiedziami:
33%-38%-14%-8%,
- istniejące regulacje i standardy na 13tym z odpowiedziami: 30%-41%-15%-7%.
Zarówno w przypadku barier jak i w przypadku zachęt główną rolę odgrywają więc bodźce rynkowe
takie jak ceny energii, dostępnośd materiałów, dostępnośd odpowiednich partnerów biznesowych.
Bezpośrednie regulacje w kwestiach ekoinnowacji nie są zdaniem przedsiębiorców najistotniejszą
zachętą. Niemniej jednak również wymienione czynniki dają się (chod w różnym stopniu) regulowad
za pomocą instrumentów politycznych.
3.3 Działania indywidualne
Analizę codziennych zachowao proekologicznych zacznijmy od zjawisk związanych z oszczędnością
zasobów (wody, gazu, energii), segregowaniem odpadów oraz z zakupami. Pytania dotyczące ww w
różnym stopniu i w różny sposób uwzględniane były w kolejnych badaniach. W ostatnich latach
najbardziej spektakularne zmiany miały miejsce w zakresie używania toreb jednorazowego użytku i
segregowania odpadów, zostaną więc one omówione jako pierwsze.
W 2008 roku 48%8 badanych deklarowało zabieranie na zakupy toreb wielokrotnego użytku, zaś w
2011 było to już 83%. Wprowadzenie niewielkiej, aczkolwiek natychmiastowej opłaty dostarczyło
bodźca ekonomicznego do powszechnej i szybkiej zmiany zachowania.
W pierwszych wersjach kwestionariusza (1993 i 1997) pytano jedynie o chęd segregowania odpadów,
gdyby była taka możliwośd (w obydwu edycjach ponad 90% odpowiedziała pozytywnie). W związku z
rozwojem infrastruktury towarzyszącej segregowaniu odpadów w latach 2000 i 2004 pytano już
wprost o to, czy respondent segreguje śmieci. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło odpowiednio 75% i
88% (zsumowane odpowiedzi „tak systematycznie i tak sporadycznie”, za Burger 2005: 84). W
badaniu CBOSu z 2000 roku znajdujemy informację, że na pytanie o segregowanie odpadków
domowych w ciągu ostatniego roku „tak” odpowiedziało jedynie 34%. Trudno wypowiadad się o
przyczynach tak znaczącej różnicy w wynikach badao z tego samego roku, musi ona jednak tkwid w
słabościach metodologicznych badania sondażowego (np. we wrażliwości wyników na sposób
formułowania pytania), a nie w zmianie świadomości9. Bardzo wątpliwym jest, by w tym samym roku
stało się coś, co spowodowało, że odsetek segregujących odpady wzrósł o ponad 30 %. W 2008 roku
na pytanie o segregowanie odpadów odpowiedzi „Tak” udzieliło 55%10, a w 2011 74%. Wydaje się, że
8

Wg badao CBOS zleconych przez InE odsetek ten wynosił 60% (zsumowane odpowiedzi pozytywne), zaś w
2009 - 84%.
9
Patrz Komentarz metodologiczny
10
Kolejne różnice, których przyczynę złożyd należy na karb metodologii - 55% występuje w komunikacie CBOSu
z 2011 roku (s. 8), a w raporcie InE z 2008 roku po zsumowaniu odpowiedzi pozytywnych (systematycznie i
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bardziej realistycznym będzie przyjęcie danych z samodzielnych badao CBOSu, niemniej jednak
równoległe zestawienie danych z obydwu badao wskazuje na wyraźny trend wzrastający.
Generalnie większą skłonnośd do segregowania odpadów wykazują osoby w wieku 55-64 lata,
pochodzące ze wsi lub małego miasta, średni personel i technicy oraz emeryci i renciści. Nasuwa to
przypuszczenie, że odpowiedzi pozytywne wiążą się z segregowaniem jednego typu śmieci np.
odpadów organicznych celem wytwarzania kompostu do przydomowego ogródka, albo papieru który
badani „utylizują” w piecu (Bołtromiuk 2009: 3).
Na przestrzeni lat duże zmiany nastąpiły również w zakresie oszczędności gazu, wody i elektryczności.
Tab. 8. Oszczędnośd gazów, wody i elektryczności na przestrzeni ostatnich lat (CBOS 2011:8)
Czy, w ciągu ostatniego roku:

Odpowiedzi twierdzące wg terminów badao
2000
2006
2008
2011
78
75
79
90

- starał(a) się Pan(i) ograniczad zużycie energii
elektrycznej w swoim domu
- starał(a) się Pan(i) ograniczad zużycie wody w
67
70
73
83
swoim domu
- starał(a) się Pan(i) ograniczad zużycie gazu w
71
79
swoim domu
Skłonnośd do oszczędzania ww zasobów wiąże się z motywacją ekonomiczną – jest ona tym większa,
im gorzej respondenci oceniają warunki materialne swego gospodarstwa domowego, respondenci
powyżej 45 roku życia, mieszkaocy mniejszych miast, bezrobotni, emerycie i renciści, osoby z
wykształceniem podstawowym i zawodowym.
W badaniach z kooca 2010 roku na podstawie pytao związanych z różnymi formami oszczędności
energii wyróżniono grupę osób, które podchodzą do problemu w sposób kompleksowy. Respondenci
przynależący do tej grupy stanowią 28% badanych. W grupie tej jest stosunkowo więcej kobiet, osób
starszych, mniejszy niż wśród pozostałych respondentów udział mieszkaoców terenów wiejskich
(2011: 57-58).
Warto uwzględnid tutaj dane dotyczące poczucia poinformowania o możliwościach oszczędzania
energii uzyskane w badaniu z 2010. Zdecydowana większośd badanych (83%) czuje się dobrze
poinformowana na ten temat11, 16% przyznało, że brakuje im tego typu informacji. Prawie
identyczne wyniki otrzymano w pytaniu dotyczącym poczucia poinformowania o możliwościach
oszczędzania energii w miejscu pracy. Z punktu widzenia projektowania polityki informacyjnej istotny
jest fakt, że najmniej poinformowani czują się w tym zakresie pracownicy administracyjno-biurowi
oraz średni personel i technicy, odpowiedzi negatywne wybierali oni stosunkowo częściej niż
pozostałe grupy (26% i 28%, Stanaszek, Tędziagolska 2011: 42).
Spore zmiany można również obserwowad w postawach konsumenckich – przynajmniej na poziomie
deklaracji. Od 2000 obserwowad można wzrost liczby osób deklarujących, iż unikają zakupu
produktów szkodliwych dla środowiska. W 2000 roku było to 56%, 2006 - 54%. W roku 2008 odsetek
sporadycznie) wychodzi 71%. Analogiczna sytuacja jest z torebkami jednorazowymi: CBOS 2008 48%, CBOS dla
InE 2008: 65%,rezygnacją z samochodu 34% vs 40%
11
Nie bez znaczenia był zapewne fakt, że pytanie to poprzedziły pytania o różne (konkretne)działania związane
z oszczędzaniem energii
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proekologicznych konsumentów zmniejszył się do 34%, by w 2011 osiągnąd 72%. Bardziej
szczegółowe analizy prowadzone w 2008 i 2009 roku rozpatrują między innymi kryteria, jakimi
konsumenci kierują się przy zakupie. Badania te potwierdzają sygnalizowany spadek
proekologicznych zakupów, który miał miejsce w 2008 roku i wskazują na pogłębianie się owego
spadku w 2009 roku. W przypadku zakupu artykułów przemysłowych kryterium takie jak
energooszczędnośd znalazło się dopiero na 4tym miejscu (w 2008 - 42%, 2009 – 37%), oznakowanie
produktu jako bezpiecznego dla środowiska uwzględniało 15% w 2008 i 5% w 2009. W przypadku
artykułów spożywczych kryteria proekologiczne okupują ostatnie miejsca „rankingu”. Oznakowanie
„wolne od GMO” uwzględnia 12% w 2008 i 5% w 2009, metody produkcji przyjazne środowisku
odpowiednio 11% i 4,5%. Kryterium dominującym dla obydwu rodzajów produktów była ich cena
(ponad 70% w obydwu przypadkach) (Bołtromiuk 2008: 4).
Przedstawione wyniki uzupełnid można krótką analizą badao ogólnoeuropejskich z 2008 roku:
gotowośd do ekologicznych zakupów, nawet jeśli są droższe od „zwykłych” wyraża 77%12 badanych
Polaków, ale jedynie 13% dokonywało już tego typu zakupów w miesiącu poprzedzającym badanie.
Wynik ten jest zbieżny ze średnią europejską. Autorzy raportu europejskiego konstatują: „przyjazne
środowisku postawy niekoniecznie prowadzą do przyjaznych środowisku zachowao”
(Eurobarometr 2008: 28). Jako ciekawostkę dodajmy, że (jedynie?) dwa kraje – Dania i Szwecja –
przekroczyły 40% próg respondentów deklarujących odpowiedź pozytywną na drugie z
wymienionych pytao.
Kryteria środowiskowe przy zakupie żywności są najczęściej uwzględniane przez średni personel,
osoby z wyższym wykształcenie najmłodszą grupę respondentów oraz mieszkaoców średniej
wielkości
miast.
Proekologiczne
zakupy
produktów
przemysłowych
z
większym
prawdopodobieostwem robid będą również osoby z wyższym wykształceniem, o najwyższych
dochodach, robotnicy wykwalifikowani i mieszkaocy dużych miast. Pamiętajmy jednak, że mówimy o
niewielkich liczbach procentowych. Badania z 2011 wskazują, iż skłonnośd do unikania produktów
szkodliwych dla środowiska wzrasta wraz z wiekiem i wykształceniem. Częściej produkty tego typu
kupują też kobiety, przedstawiciele średniego personelu i techników, kadry kierowniczej i
specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników usług, emerytów i rolników.
W 2008 i 2009 roku respondentów zapytano również o to dlaczego „inni” (technika transpozycji) nie
podejmują działao na rzecz ochrony środowiska. Największa liczba respondentów wybrała odpowiedź
„brak zainteresowania problemem” (48 i 48%), brak wiary w skutecznośd indywidualnych działao (42,
36%) i niechęd do zmiany przyzwyczajeo (31 i 30%).
W kontekście niechęci do zmiany przyzwyczajeo ciekawe wydają się stwierdzenia raportu CBOS z
2008, w którym czytamy, że 1/3 (34%) respondentów posiadających samochód jest gotowa do
rezygnacji z jego używania na rzecz roweru, autobusu i pociągu, 37% udzieliło zaś odpowiedzi
negatywnej. Wśród tych ostatnich najwięcej jest osób o wysokiej pozycji zawodowej i najwyższych
(powyżej 1200zł) dochodach na osobę w rodzinie oraz mających wyższe wykształcenie. Z samochodu
trudniej zrezygnowad mężczyznom niż kobietom, mieszkaocom wsi, niż mieszkaocom miast (CBOS
2008: 13).

12

porównaj z wspomnianymi 34%, którzy w tym samym roku w badaniu CBOS deklarowali, że unikają zakupu
produktów szkodliwych dla środowiska
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Dalsza analiza badao wskazuje, że styl życia, którego częścią jest wspomniany samochód,
charakteryzuje się pewną sztywnością. Przykładowo, badani nie upatrują specjalnych szans na
poprawę stanu środowiska dzięki zmianie stylu życia na ograniczający konsumpcję (12%), oraz w
edukacji uświadamiającej koniecznośd ochrony zasobów naturalnych (9%). Interesujące, że niechęd
do wyżej wymienionych rozwiązao rośnie wraz z wykształceniem (Bołtromiuk 2009: 6). Rozwiązao
upatruje się raczej w działaniach systemowych (zmianach technologicznych – radykalna zmiana
technologii 31%, oszczędzanie zasobów przez efektywne wykorzystanie w ramach istniejących
technologii 22%, 17% za upowszechnieniem systemu recyclingu).
Podsumowując – mamy do czynienia z pewną niespójnością – wzrosła wiara w skutecznośd działao
indywidualnych, jednocześnie jednak działania te nie są uznawane za skuteczne tudzież zalecane
na szerszą skalę jako rozwiązania problemów w skali globalnej. Wydaje się, że w kontekście działao
na rzecz środowiska badani uznają je za działania co najwyżej komplementarne w stosunku do
działao systemowych. Jest to widoczne w szczególności wśród osób z wyższym wykształceniem, które
jednocześnie uznają większą skutecznośd działao indywidualnych i nie są skłonne do upatrywania
szans rozwiązania problemu wyczerpywalności zasobów z zmianie stylu życia. Są więc w stanie
wykonywad pewne działania proekologiczne z „przyzwoitości” i z przeświadczenia, że tak należy, a nie
dlatego, iżby sądziły, że dzięki temu przyczynią się do rozwiązania problemu środowiskowego. Z
pewnych działao – takich jak użytkowanie samochodu osobowego trudniej im jednak rezygnowad i
zapewne nie robią sobie z tego zarzutu. Ich działanie ma bowiem pewne znaczenie, ale nie czyni de
facto znaczącej różnicy, jak działanie systemowe. Zapewne nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, że
samochód jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyznaczników statusu w naszym
społeczeostwie.
Istnienie opisywanej tendencji wspierają również dane Eurobarometru dotyczące zapotrzebowao
informacyjnych. Temat ten będzie szerzej rozwinięty później, tu jednakże wspomni się tylko, że
najmniejsze zapotrzebowanie na informacje Europejczycy deklarują w obszarach związanych z
działaniami codziennymi, które mogliby podejmowad celem ochrony środowiska (2008: 61), co
autorzy raportu łączą z opisywaną już tendencją do oddzielania prośrodowiskowych zapatrywao od
pro środowiskowych działao.
Z powyższych danych wyłania się prozaiczna konstatacja, że najskuteczniejszego motywu dostarczają
bodźce ekonomiczne, na co wskazują dane dotyczące oszczędności zasobów oraz używania torebek
jednorazowych.
4. Poczucie poinformowania i źródła informacji w kwestiach środowiskowych
Dostęp do informacji o środowisku jest obszarem, w obrębie którego mogliśmy obserwowad
rewolucyjne wręcz zmiany instytucjonalne pod postacią takich regulacji prawnych związanych z
dostępem do informacji publicznej oraz z implementowaniem konwencji z Aarhus. Zmiany w prawie
miały miejsce na początku lat dwutysięcznych, badania społeczne poświęcone tej tematyce
monitorowały postępy we wdrażaniu omawianych norm w praktyce. Wskazywały one na różnorodne
problemy wiązane głównie z dobrze zakorzenionymi tradycyjnymi procedurami informacyjnymi.
Powodowały one, że teoretycznie dostępne informacje okazywały się niemożliwe do zdobycia. By
wymienid tylko kilka przykładowych: podmioty będące w posiadaniu informacji domagały się
uzasadnienia zapotrzebowania na informację, odmawiały jej udostępnienia nadużywając klauzuli
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tajności, podawały ją w formie uniemożliwiającej wykorzystanie (niezrozumiałej, niekompletnej)
(Kędra 2006, Strumioska 2010).
Należy jednak stwierdzid, że znakomita większośd respondentów nie miała okazji zetknąd się z w
wyżej wymienionymi problemami. Badania CBOSu z 2000, 2006 i 2008 roku wskazują, że ankietowani
incydentalnie kontaktują się z urzędami w sprawach związanych z ochroną środowiska. W ciągu roku
poprzedzającego badanie kontakty tego typu miało odpowiednio 5%, 7% i 3% respondentów (CBOS
2008: 8). W badaniach zlecanych przez InE kwestia dostępu do informacji pojawiła się dwukrotnie –
w 2004 i 2008 roku. Również tutaj zaobserwowano niską aktywnośd w zakresie pozyskiwania
informacji. 2% badanych zadeklarowało, że takiej informacji poszukiwało wielokrotnie, 6%, że kilka
razy, 5%, że raz, zaś 86%, że nigdy. W obliczu przytoczonych danych odpowiedzi na pytanie o źródła
informacji o stanie środowiska należy traktowad czysto hipotetycznie. Nie mniej jednak mają one
znaczenie jeśli rozpatrujemy je w kategoriach oczekiwao społecznych, co do miejsc, w których
powinny się znajdowad informacje określonego typu.
Tabela 9. Źródła informacji respondenta o stanie środowiska (Bołtromiuk 2008: 17)
2004
2008
Urząd miasta, gminy
46
45
Policja
14
27
Inspekcja ochrony środowiska
38
23
Inspekcja sanitarna
17
21
Straż miejska
11
14
Straż pożarna
9
9
Organizacja ekologiczna
13
7
Ministerstwo Środowiska
9
7
Media
8
6
Straż leśna
x
6
Urząd wojewódzki
3
2
Powyższe wyniki nasuwają co najmniej dwie uwagi. Pierwsza z nich dotyczy roli władz
samorządowych, która po raz kolejny wyraźnie jest uznawana za wiodąca w kwestiach ochrony
środowiska. Druga uwaga wskazuje na względną popularnośd organów „interwencyjnych”, co wiąże
się z przypuszczeniem, że jedną z podstawowych sytuacji, w której badani widzą siebie samych jako
interesantów w związku z kwestiami ekologicznymi to reakcje na zjawiska o charakterze awarii,
wypadków - innymi słowy nagłych i drastycznych problemów wymuszających natychmiastową
interwencję.
Poniższa tabela prezentuje źródła wiedzy ekologicznej:
Tabela 10. Źródła informacji na temat środowiska
2004
2008
Media (prasa, radio, TV)
62
56
Szkoła, uczelnia
18
15
Internet
X
7
Doświadczenie osobiste
9
6
Bliskie otoczenie (krewni, znajomi)
X
3
Zwraca uwagę niski poziom wskazao na Internet, co wziąwszy pod uwagę powyższe rozważania nie
powinno dziwid – w Internecie aktywnie poszukujemy informacji, które nas interesują – jako
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odbiorcy przekazu medialnego i programu edukacyjnego często nie mamy wielkiego wyboru, wiedza
o środowisku dociera do nas mimochodem. Dodajmy, że w 2008 roku Internet jako źródło informacji
o środowisku podaje 24% Europejczyków.
W obliczu nikłych usiłowao by pozyskad informacje o środowisku z dystansem należy traktowad
deklarację 55% Polaków, że czują się dobrze, bądź bardzo dobrze poinformowani na temat kwestii
środowiskowych (odsetek ten wzrósł o 6% od 2004 roku, Eurostat 2008: 56). Interpretację można
poprowadzid w co najmniej dwóch kierunkach: Polacy nie interesują się środowiskiem, w związku z
czym poziom informacji który posiadają uważają za zadowalający. Lub też: chociaż Polacy nie
interesują się środowiskiem, to informacje na jego temat docierają do nich mimo woli, dlatego też
uznają, że są dobrze poinformowani. Należy również prawdopodobnie oddzielid zainteresowania
kwestiami krajowymi i globalnymi (które są zaspokajane za pośrednictwem mediów), od
zainteresowao kwestiami lokalnymi (dla pozyskania których własna aktywnośd może się okazad
konieczna). Różnicowanie tych dwóch kwestii pozwala częściowo tłumaczyd niespójnośd postaw.
Poniżej zamieszczona zostanie tabela przedstawiające użytkowanie podstawowych źródeł informacji
przez poszczególne grupy społeczno-demograficzne (na podstawie Eurostatu 2008). Wiadomości
telewizyjne znalazły się na szczycie wskazywanych źródeł, na drugim znalazły się gazety, następnie
filmy dokumentalne, Internet i radio. Dane tego typu mogą byd istotne przy projektowaniu
wszelkiego rodzaju kampanii informacyjnych np. skierowanych do młodych ludzi, którzy są relatywnie
mniej proekologiczni (jak się okazuje nie tylko w Polsce). Jak wskazują badania Eurostatu są oni
szczególnie skłonni do czerpania wiadomości z telewizji, na drugim miejscy stawiają Internet.
Tab. 11. Główne kanały pozyskiwania informacji w kontekście grup użytkowników
Źródło informacji na temat środowiska
Wiadomości telewizyjne

Grupa użytkowników
Kobiety, osoby starsze, osoby, które zakooczyły
edukację w wieku 15 lat bądź wcześniej
Gazety
Mężczyźni, osoby starsze, osoby z wyższym
wykształceniem
Filmy dokumentalne
Osoby poniżej 55 roku życia, studenci, osoby z
wyższym wykształceniem
Internet
Mężczyźni, osoby młode, studenci, osoby z
wyższym wykształceniem
Analizy Eurostatu wskazują, że osoby, które twierdzą, że są dobrze poinformowane z większym
prawdopodobieostwem twierdzą, że osobiście przywiązują do środowiska dużą wagę oraz że jako
jednostki mają wpływ na stan ochrony środowiska. Są to również osoby, które z większym
prawdopodobieostwem podejmowały jakieś działania pro środowiskowe (2008: 58). Różnice między
„poinformowanymi” i „niepoinformowanymi” nie są jednakże aż tak znaczące (sięgają od kilku do
kilkunastu procent np. przekonanie o znaczeniu własnych działao w pierwszym przypadku 91% w
drugim 81%, segregowanie odpadów 65% vs 52%).
Różnice w poinformowaniu występują ze względu na płed (kobiety częściej przyznają, że są
niedostatecznie poinformowane), wykształcenie (ze wzrostem wzrasta poczucie poinformowania,
status zawodowy (osoby prowadzące gospodarstwa domowe i bezrobotni czują się stosunkowo
najgorzej poinformowani).
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Co interesujące, nie ma statystycznego związku pomiędzy poczuciem poinformowania a
przeświadczeniem o bezpośrednim wpływie problemów ekologicznych na życie codzienne.
Przeświadczenie o istnieniu tego wpływu mamy więc niezależnie od poczucia, że posiadamy wiedzę
na tematy związane z oddziaływaniem środowiskowym. Możliwa interpretacja jest taka, że
przekonanie o oddziaływaniu kwestii ekologicznych na życie codzienne stało się częścią obiegowej
mądrości, wyznawanej niezależnie od posiadanej wiedzy.
Z punktu widzenia projektowania zaleceo praktycznych ważne jest uzyskanie informacji na temat
tego, w jakich zakresach badanym brakuje informacji. Do dyspozycji mamy ponownie jedynie
badania Eurostatu z 2004 i 2008 roku, sądzę jednak, że brakuje podstaw dla tezy, że opisywane tam
dane znacząco się zdezaktualizowały, tym bardziej, że opisywane preferencje okazały się byd odporne
na upływ czasu – wyniki z 2004 i 2008 różnią się o kilka procent, nie zmieniła się nawet hierarchia
wyborów (2008: 60-61). Ranking „braków informacyjnych” zawiera poniższa tabela.
Tab. 12. Odpowiedzi na pytanie „Z poniższej listy wybierz pięd zagadnieo, w zakresie których brakuje
Ci informacji”
UE
Zdrowotne oddziaływanie chemikaliów w produktach codziennego użytku
36
Użytkowanie organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie
34
Zanieczyszczenie w rolnictwie (np. użycie pestycydów, nawozów itp.)
28
Zanieczyszczenie wody (morza, rzeki, jeziora, wody gruntowe)
27
Zmiana klimatu
26
Zanik bioróżnorodności (ginięcie gatunków, utrata naturalnych siedlisk itp.)
26
Wyczerpywanie zasobów naturalnych
26
Katastrofy spowodowane przez człowieka (wylewy ropy, awarie w przemyśle itp.)
21
Zanieczyszczenie powietrza
21
Wzrost liczby odpadów
17
Katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie itp.)
14
Bieżące oddziaływanie typów transportu (zwiększenie liczby samochodów, 13
autostrad, zwiększanie uchu lotniczego itp.)
Hałas
12
Zwyczaje konsumpcyjne
12
Problemy miejskie (korki, zanieczyszczenie, brak przestrzeni zielonych itp.)
11

PL
30
27
20
19
23
19
21
19
17
16
13
10
9
7
8

Przyjmijmy założenie, że skoro zaznacza się braki informacyjne to odczuwa się mniej lub bardziej
palącą potrzebę ich wypełnienia. Można wówczas stwierdzid, że największe zapotrzebowania
informacyjne znajdują się w zakresie kwestii ryzyka zdrowotnego związanego z codziennie
użytkowanymi produktami – żywnościowymi i chemii gospodarczej, a więc w zakresie działao
indywidualnych, za których konsekwencje jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni jako użytkownicy.
Na drugim koocu kontinuum również znajdują się problemy związane z codziennymi zachowaniami
natury kolektywnej, wyborów związanych z codziennymi przyzwyczajeniami, w szczególności takimi
jak użytkowanie samochodu. Za konsekwencje tych działao bierzemy odpowiedzialnośd kolektywnie i
jak to już zostało powiedziane działania te mają wprawdzie znaczenie, ale w swej jednostkowości nie
czyni znaczącej różnicy dla skumulowanego wyniku. Wydaje się, że może to byd istotny czynnik
wyjaśniający – wrócimy do tej kwestii w podsumowaniu. Dodatkowo zaś przypomnied należy o
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pewnej sztywności wyborów związanych ze stylami życia wspominano już w tym opracowaniu,
omawiane tu dane wspierają tezę o znikomej chęci do wdrażania zmian w tym zakresie.
Analiza powyższych danych zaprowadziła autorów raportu do pytania: „Czy potrzeby informacyjne na
dany temat wiążą się z poziomem zaniepokojenia danym problemem?”. Można by logicznie
przypuszczad, że poziom zaniepokojenia wiąże się z potrzebami informacyjnymi (im większy poziom,
tym większa potrzeba informacji). Szczegółowe rozpatrzenie danych pozwoliło na wyróżnienie
czterech grup:
- grupy zjawisk budzących duże zaniepokojenie i średnie zapotrzebowanie informacyjne:
zmiana klimatu, zatrucie wód i powietrza, katastrofy spowodowane przez człowieka.
Zdarzenia te prezentują problemy globalne, eksponowane przez media. Pierwszy czynnik
może tłumaczyd zaniepokojenie, które może byd podsycane przez poczucie bezsilności, zaś
drugi tłumaczyłby średnie zapotrzebowanie informacyjne.
- grupy zjawisk budzących średnie zaniepokojenie i duże zapotrzebowanie informacyjne:
używanie chemikaliów w produktach codziennego użytku oraz GMO w rolnictwie.
Zrozumienie tych problemów wymaga szczególnego rodzaju wiedzy eksperckiej, która byłaby
przełożona na język laików. Ich rozwiązanie leży jednak w zakresie jednostek (np. decyzja
jeśd/nie jeśd), co może tłumaczyd mniejszy poziom zaniepokojenia tymi problemami.
- grupy zjawisk budzących średnie zaniepokojenie i średnie zapotrzebowanie informacyjne:
wyczerpywalnośd zasobów, zatrucie w rolnictwie, utrata różnorodności, naturalne katastrofy,
rosnące ilości odpadów. Jest to zbiór „tradycyjnych” problemów ekologicznych,
zainteresowanie nimi i związane z nimi niepokoje spadły w obliczu pojawienia się „nowych”.
- grupy zjawisk budzących niewielkie zaniepokojenie i niewielkie zapotrzebowanie
informacyjne: problemy miejskie, oddziaływanie typów transportu, zwyczaje konsumenckie,
hałas. Kwestie bezpośrednio związane ze stylem życia nie przyciągają uwagi badanych ani
tym bardziej chęci zmiany, nawet w przypadku, gdy mają oni bardzo proekologiczne poglądy.
Rozważania na temat informacji o środowisku zamknijmy tematem zaufania do podmiotów
przekazujących informację.
Tabela13. Zaufanie do źródeł informacji (kafeteria rotowana)
Źródło
Organizacje ochrony środowiska (WWF, Green Peace itp.)
Naukowcy
Telewizja
Organizacje konsumenckie i inne obywatelskie
Organizacje międzynarodowe (ONZ itp.)
Gazety
Unia Europejska
Rządy krajowe
Partie polityczne optujące za ochroną środowiska (np. Zieloni)
Nauczyciele w szkołach i uczelniach
Znajomi, rodzina, sąsiedzi
Rządy lokalne, regionalne
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UE 2008
36
36
22
18
13
11
10
9
8
8
7
6

PL 2008
30
36
22
8
10
7
13
5
6
7
9
9

Radio
Przedsiębiorstwa
Związki zawodowe

5
2
2

6
2
1

Brak zaufania do podmiotów, które jednocześnie obciążane są odpowiedzialnością za podejmowanie
działao na rzecz środowiska (patrz rozdz. nt odpowiedzialności podmiotów kolektywnych) ilustruje
kluczowy w moim przekonaniu problem na drodze do podejmowania działao na rzecz środowiska.
Rządy krajowe, regionalne i lokalne oraz korporacje okazują się tak niewiarygodne w zakresie swoich
długoterminowych działao wobec środowiska, że poczucie sensu działao indywidualnych, czy też
angażowania się w działania zbiorowe typu różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie wydatnie spada
(Mcnaghten, Urry 2005).
5. Postawy wobec polityki energetycznej
Postawom wobec polityki energetycznej poświęcone było ostatnie badanie zlecone przez InE,
przeprowadzone w koocu 2010 roku. Częśd pytao pojawiała się jednak w poprzednich sondażach,
stąd też możliwośd porównao na przestrzeni kilku lat. Podstawowe pytaniem mierzącym postawy
Polaków w stosunku do polityki energetycznej brzmiało: Jaki, Pana(i) zdaniem, rodzaj polityki
energetycznej powinien byd rozwijany w Polsce w perspektywie 20 lat?. Rozkład odpowiedzi na to
pytanie wraz z ilustracją wyników z poprzednich lat zawiera poniższa tabela:
Tab. 13. Preferowany rodzaj polityki energetycznej Polski na najbliższe 20 lat

Surowców i źródeł
odnawialnych
Energii jądrowej
Oszczędzania energii
Trudno powiedzied
Węgla kamiennego i
brunatnego
Ropy naftowej i gazu
ziemnego

2008
44

2009
41

2010
56

14
23
9
7

24
18
9
6

16
11
7
7

4

3

4

W przedstawionych danych zwracają uwagę następujące tendencje. Po pierwsze znaczne i rosnące
poparcie dla polityki energetycznej opartej na surowcach i źródłach odnawialnych. Ta polityka
daleko dystansuje pozostałe możliwości. Na drugim miejscu znajduje się energia jądrowa, która
jednakże po wzroście poparcia w 2009 znowu przeżywa spadek. Można przypuszczad, że gdyby
badanie zostało przeprowadzone kilka miesięcy później, czyli po wypadkach w Japonii trend
spadkowy uległby wzmocnieniu. Uwagę zwraca również spadek poparcia dla polityki opartej na
oszczędzaniu energii (z 23% w 2008 do 11% w 2011). Podstawa aktualnej polityki energetycznej,
czyli węgiel kamienny i brunatny oraz ropa i gaz ziemny znalazły się na koocu tabeli. Opisywane
wybory odbywają się raczej na zasadzie pozytywnych, bądź negatywnych skojarzeo niż na podstawie
konkretnej wiedzy. 47% badanych przyznaje, że nie ma dostatecznej wiedzy o odnawialnych
źródłach energii. Pytanie o stopieo poinformowania, dające respondentowi „przyzwolenie na
niewiedzę”, zadano już po pytaniu o preferowaną politykę energetyczną, z praktyki badawczej
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wiadomo jednak, że brak wiedzy, a nawet brak opinii nie przeszkadza respondentom w udzielaniu
odpowiedzi na pytania ankietowe. Przyczyn takiego a nie innego rozkładu preferencji należy więc w
moim przekonaniu poszukiwad w „ogólnym klimacie medialnym” – który oprócz generalnej
proekologiczności w ostatnich latach częstokrod roztaczał wokół tradycyjnych źródeł energii
atmosferę niepewności związaną z wojnami na Bliskim Wschodzie i zależnością energetyczną od
Rosji.
W związku ze specyfiką regionalną polskiej gospodarki węglowej warto zwrócid uwagę jak rozkładają
się opinie respondentów ze względu na miejsce zamieszkania. Faktycznie poparcie dla rozwijania
polityki energetycznej opartej na węglu kamiennym i brunatnym jest większe w regionie
Południowozachodnim, w wartościach obiektywnych nie jest jednak wysokie, wynosi bowiem 11% w
stosunku do 54% procent poparcia dla energetyki opartej na źródłach odnawianych. Niewielkie
różnice regionalne widoczne są również w poparciu dla energetyki jądrowej – jest ono nieco mniejsze
na północy kraju, zapewne dlatego, że właśnie tam planuje się budowę elektrowni jądrowej.
Oprócz regionu, czynnikami różnicującymi stosunek do energetyki jądrowej są (w nawiasach podano
grupy stosunkowo częściej popierające): płed (mężczyźni), wykształcenie (osoby z wyższym
wykształceniem), status zawodowy (kadra kierownicza i osoby pracujące na własnych rachunek),
wiek (25-34 lata), miejsce zamieszkania (największe miasta). Najmniej zwolenników energia atomowa
ma wśród kobiet, osób z wykształceniem podstawowym, rolników, osób powyżej 65tego roku życia,
osób prowadzących gospodarstwo domowe i mieszkaoców wsi.
Poparcie dla polityki opartej na źródłach odnawialnych relatywnie najczęściej deklarują: osoby z
najwyższym wykształceniem (61%, chod osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym poparły ją
w 59%), osoby w średnim wieku (35-44 lata), osoby zajmujące się gospodarstwem domowym,
robotnicy wykwalifikowani i mieszkaocy wsi. Stosunkowo najmniejsze poparcie znajduje ona wśród
osób z wykształceniem podstawowym (poparcie 49%), osób powyżej 55 roku życia, robotników
niewykwalifikowanych, mieszkaoców największych miast.
Pewnym testem dla siły poparcia danego typu polityki energetycznej stało się pytanie o to, który z
nich powinien byd dotowany z budżetu, chod i tu nie od dziś wiadomo, że sposób prowadzenia
badania nie sprzyja odczuwaniu przez respondenta ograniczoności środków. Niemniej jednak
odpowiedzi na to pytanie potwierdzają wyniki uzyskane powyżej: o ile 85% popiera dotowanie
energii odnawialnej, a 80% dotowanie oszczędności, to dotowanie energetyki ze źródeł
nieodnawialnych jest już mniej popularne: gazową popiera już „jedynie” 60%, zaś węglowej „tylko”
45%. Dodatkowo relatywnie więcej jest odpowiedzi wyrażających sprzeciw: wobec dotowania
gospodarki węglowej 43%, gazowej 28%, zaś odnawialnej jedynie 8%. Ponownie nie jest
zaskoczeniem że stosunkowo największe poparcie dla energetyki węglowej znajdujemy na
Południowym Zachodzie (51%).
Zaznaczmy również, że na omawiane pytanie 20% osób z wykształceniem podstawowym wybrało
odpowiedź trudno powiedzied/nie wiem. Wśród osób z wykształceniem wyższym procent ten
wynosił 2. Autorki raportu sugerują, że należy łączyd to z niedostateczną wiedzą tej grupy badanych,
ja dodałabym, że istotnym czynnikiem różnicującym jest zmniejszająca wraz z wykształceniem
skłonnośd do przyznawania się do niewiedzy. Co więcej na zadane później pytania o możliwości
zastosowania odnawialnych źródeł energii i związane z tym koszty uzyskano duży odsetek braków
odpowiedzi, zaś 50% badanych przyznało, że nie czują się dobrze poinformowani w tym temacie,
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bądź wybrali odpowiedź „trudno powiedzied”. Widad tu potencjał dla akcji informacyjnych, ale i
koniecznośd uwzględnienia skali niewiedzy w interpretacji wyników. Relatywnie gorzej
poinformowane czują się kobiety, osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym, robotnicy
niewykwalifikowani, pracownicy usług i pracownicy administracyjno-biurowi. Grupy zawodowe, które
potencjalnie są „decyzyjne” we wdrażaniu ekoinnowacyjnych technologii są stosunkowo najlepiej
poinformowane, chociaż i tu odsetki niepoinformowanych przekraczają 30% (Stanaszek,Tędziagolska
2011: 52)
Niewątpliwie jednak klimat opinii wokół OZE jest pozytywny, na co wskazują poniższe odpowiedzi
udzielone co najmniej w połowie przez osoby słabo poinformowane o zagadnieniu.
Tab. 14. Stosunek Polaków do odnawialnych źródeł energii (OZE)
Zgadzam
się
14

Nie zgadzam
się
56

Nie mam
zdania
31

Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii byłoby tak
kosztowne, że zaszkodziłoby gospodarce
korzystanie z odnawialnych źródeł energii wymaga na
51
29
20
początek dużych inwestycji –mogą sobie na to pozwolid
tylko bogate kraje
korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest
74
7
19
szczególnie ważne dla mniej zamożnych krajów
Odnawialne źródła energii sprzyjają ochronie klimatu,
74
8
18
więc powinno się je wykorzystywad bez względu na
koszty
w dłuższej perspektywie odnawialne źródła energii
79
4
18
przyniosłyby duże oszczędności
Podsumowując powyższe wyniki można stwierdzid, że badani widzą w OZE korzyści takie jak
oszczędności oraz ochronę klimatu. Polacy są też optymistami co d możliwości zwrotów z inwestycji
w OZE, 79% zwraca uwagę na fakt, iż w dłuższej perspektywie jej wykorzystanie dałoby duże
oszczędności. Co więcej 74% uznaje, że powinno się je stosowad bez względu na koszty, ponieważ
sprzyjają ochronie klimatu.
W zestawieniu z opisanymi wynikami zastanawiająco wyglądają wyniki badania Eurostatu
przeprowadzone w tym samym roku (Eurostat 2011). Polaków zapytano o to, co powinno byd
priorytetem w dziedzinie wspólnotowej polityki energetycznej. Podane możliwości zyskały
następujące wyniki:
- stabilnośd cen energii: 32%,
- zagwarantowanie dostaw energii: 26%,
- rozwijanie odnawialnych źródeł energii: 17%,
- działania na rzecz oszczędzania energii, przede wszystkim propagowanie wydajności energetycznej
polegającej na produkowaniu takich samych towarów i usług przy mniejszym zużyciu energii: 9%.
Powyższy wynik nie wyklucza pozytywnego nastawienia dla OZE, daje jednak istotny sygnał, że od
odnawialności ważniejsza jest (stabilna) cena i pewnośd dostaw. Jak jednak pogodzid to z faktem,
przywołanym na poprzedniej stronie, że 74% respondentów chce wdrażania OZE BEZ WZGLĘDU NA
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KOSZTY? Nie można chyba założyd, że Polakom chodziło stabilnośd cen energii na wysokim poziomie.
Wydaje się, że ponownie przekonujemy się jak wiele zależy od kontekstu pytania tworzonego między
innymi przez oferowane do wyboru odpowiedzi, jak również o tym jak trudna i ryzykowna jest sztuka
projektowania działao politycznych w oparciu o sondaże.

Wnioski
Polskie społeczeostwo można ogólnie opisad jako przyjaźnie nastawione do środowiska, świadczą o
tym takie wskaźniki jak liczebnośd osób twierdzących, że ochrona środowiska ma dla nich osobiste
znaczenie, daleko posunięta skłonnośd do ponoszenia kosztów społecznych i gospodarczych na rzecz
ochrony środowiska, rozpowszechnione, chod wybiórcze działania proekologiczne. Nawet jeśli
uznamy – co wydaje się uprawnione, że wiele z tych deklaracji ma charakter oddalony mniej lub
bardziej od rzeczywistych wyborów i zachowao respondentów, to wciąż będzie można stwierdzid, że
wartości pro środowiskowe są mocno zakorzenione w światopoglądzie badanych. Twierdzenie to
można też podtrzymywad mimo faktu, że wartości pro środowiskowe mają charakter instrumentalny,
a nie autoteliczny.
Szczegółowa analiza danych związanych z postrzeganiem relacji między środowiskiem a gospodarką –
zarówno jako systemem jak i jako zbiorem pojedynczych aktorów, pozwala stwierdzid dużą gotowośd
do wdrażania tzw. gospodarki zielonej (niskowęglowej, ekoinnowacyjnej). Ponad 80% Polaków
popiera zasadę „zanieczyszczający płaci” i oczekuje pociągnięcia do odpowiedzialności „wielkich
trucicieli” (Eurostat 2008). Klimat opinii wokół energetyki odnawialnej można bez obaw nazwad
zdecydowanie pozytywnym, chociaż – jak wspomniano przy okazji omawiania tej kwestii – dane te
nie dają solidnej podstaw wnioskowania ze względu na fakt, że badani nie są dobrze zaznajomieni z
tematem. Znacznie pewniejszymi danymi, chod opartymi na deklaracjach, są dane dotyczące
ekoinnowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski. 63% z nich wprowadziło w ciągu
ostatnich lat przynajmniej jedną ekoinnowację z zakresu metod produkcji, organizacji lub produktu
czy usługi (Eurostat 2011). Warto również zwrócid uwagę na dane świadczące o tym, że Polacy są
gotowi na przyjęcie wspólnych zaleceo unijnych, a nawet więcej – że oczekiwaliby większego wpływu
UE na kwestie ochrony środowiska w naszym kraju.
Badania te wskazują jednocześnie na wiele ambiwalencji w stosunku Polaków do środowiska.
Wspomniana skłonnośd do ponoszenia kosztów społecznych i ekonomicznych zdaje się maled wraz ze
zbliżaniem się problemu do codzienności badanych – na poziomie ogólnym wybierają ochronę
środowiska ponad miejscami pracy, na poziomie lokalnym skłonnośd ta nie jest już tak jednoznaczna,
na poziomie krajowym opowiadają się za wdrażaniem energetyki odnawialnej „bez względu na
koszty”, zaś w codziennych zakupach kierują się ceną ignorując kryteria ekologiczne. Popierają
politykę energetyczną opartą na zmianie systemowej (technologicznej) odrzucając jednocześnie
politykę opartą na oszczędzaniu zasobów propagującą zmianę stylu życia. Namawiałabym więc do
ostrożnego wyciągania wniosków na podstawie wyników badao sondażowych ze względu na fakt, że
postawy ekologiczne (jak każde inne) są niezwykle wieloaspektowe i zależne od kontekstu. Badanie
ilościowe koncentruje się na poszukiwaniu głównych czynników sprawczych, częstokrod jednakże
okazuje się, że to zbiorowisko pomniejszych czynników, kontekstów, znaczeo nie uwzględnionych w
badaniu ma decydujący wpływ na przyjęcie takiej a nie innej postawy bądź działania. Co więcej
opisywana kontekstualnośd rodzi niejednokrotnie sprzeczności w postawach, które z resztą ze swej
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natury zawierają liczne niekonsekwencje. Miejscami jest to również widoczne w opisywanych badao,
w szczególności, gdy zestawiamy ze sobą dane uzyskane na podstawie różnie formułowanych
kwestionariuszy (o czym więcej w komentarzu metodologicznym).
Uwagę zwraca niechęd badanych do zmiany stylu życia i to za równo w pytaniach zadawanych wprost
– jak w przypadku odrzucenia przez większośd badanych możliwości poparcia polityki energetycznej
opartej na oszczędności i propagowaniu związanego z nią stylu życia, jak i w pytaniach o konkretne
zachowania takie jak rezygnacja z użytkowania własnego samochodu na rzecz transportu miejskiego.
Należy to zapewne łączyd między innymi z rozwojem postaw charakterystycznych dla społeczeostwa
konsumpcyjnego. Szczególnym przypadkiem tego trendu są ludzie młodzi tj. w wieku 18-24 lata.
Stanowią oni grupę, w której zachowania proekologiczne, są najsłabiej rozpowszechnione. W
mniejszym stopniu również niepokoją się stanem przyrody w ogóle i w najbliższym otoczeniu. Można
przypuszczad że niewykazywanie zachowao związanych z oszczędnością energii, wody, gazu wiąże się
z faktem, że znaczna częśd tych osób nie utrzymuje własnego gospodarstwa domowego, nie jest to
jednak z pewnością najistotniejszy czynnik wpływu. Problemowi temu należy poświęcid większą
uwagę m. in. ze względu na fakt, że jest to również grupa stosunkowo najlepiej poinformowana w
zakresie problemów środowiskowych, na jej przykładzie można by starad się przestudiowad relację
między obawą (o stan środowiska naturalnego), wiedzą (na temat charakteru zagrożeo i środków
zaradczych) a działaniem (postrzeganiem znaczenia własnego działania w kontekście indywidualnym i
zbiorowym). Szersze spojrzenie na wyniki uzyskiwane dzięki licznym badaniom ilościowym nakazuje
postawid pytanie o charakter tych relacji. Nie po raz pierwszy wysuwa się stwierdzenie, że nie istnieje
prosta relacja wynikania między obawami związanymi ze środowiskiem naturalnym, wiedzą na
środków zaradczych i podjęciem działao. Prosta kalkulacja kosztów i korzyści z działania nie jest moim
zdaniem dostatecznym wyjaśnieniem tej niespójności. Przykładem takiego wyjaśnienia jest
twierdzenie, że jednostka rezygnuje z działania wiedząc, że jej wysiłek nie ma znaczenia w obliczu
faktu, że na powstanie problemu składają się miliony decyzji innych jednostek.
Skłaniam się raczej ku przekonaniu, że na wspomnianą kalkulację nakłada się kwestia istotniejsza, a
mianowicie kwestia zaufania do instytucji, w których gestii (władze samorządowe, paostwowe,
instytucje międzynarodowe) lub też władzy (korporacje) leży rozwiązanie problemów
środowiskowych. Wspomniałam już, że deklarowane przez badanych postawy można by streścid w
przekonaniu, że działanie ma znaczenie (każdy może zrobid COŚ), ale wielu przypadkach nie robi ono
ZNACZĄCEJ RÓŻNICY. Na poziomie jednostkowym mogę podjąd działania, które przyniosą
bezpośrednie korzyści mojej osobie, albo nie będą się dla mnie wiązały z poważnymi kosztami. Mogę
segregowad śmieci, mogę brad na zakupy torbę wielokrotnego użytku, mogę oszczędzad wodę, prąd i
energię. Sensownośd tych działao obserwuję m. in. za pośrednictwem zaoszczędzonych pieniędzy. Są
jednak takie działania, które wymagają instytucjonalnej koordynacji i rozwiązao systemowych by
przyniosły konkretne efekty dla ochrony środowiska. Kwestię tę ilustruje m. in. podejście do
rozwiązao problemu wyczerpywalności zasobów (wskazanie na koniecznośd zmiany technologicznej
vs niechęd do polityki propagującej zmianę stylu życia), jak również analiza zapotrzebowania
informacyjnego w kwestiach środowiska, wskazujące, że chęd podjęcia działao proekologicznych, ale
na rzecz własnego zdrowia, niż na chęd angażowania się w rozwiązywanie problemów, które
wymagają jednocześnie skumulowanych działao jednostek i ingerencji kolektywnych aktorów jak
paostwo, czy przedsiębiorstwa. Nie chodzi jednak tylko o to, że „duży może więcej”. Chodzi o
zaufanie do współczesnych instytucji paostwowych i gospodarczych, o którym od lat wiadomo, że jest
bardzo niskie. Ludzie zadają sobie pytanie: po co mam zadawad sobie trud, skoro paostwa i
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korporacje są tak niewiarygodne w swoich długoterminowych działaniach i powinnościach wobec
środowiska? Za pośrednictwem różnego rodzaju mediów, jak i za pośrednictwem programów
edukacyjnych eksperci pouczają jak zachowywad się w związku z różnego rodzaju problemami
środowiskowymi. Opinie te zawierają ukryte założenie, że nad poszczególnymi problemami czuwają
instytucje kontrolne. Że ekologicznośd żywności kontrolując instytucje certyfikujące, że jakośd
środowiska kontrolują odpowiednie inspekcje, że regulacje środowiskowe są egzekwowane, że
przyjmowane są polityki programy ochrony itp. Jak zauważają Mcnaghten i Urry „Na przykład
kampanie informowania ludności o sprawach środowiska z natury opierają się na przesłance o
identyfikowaniu się społeczeostwa z takimi instytucjami (kontrolnymi) i ufaniu im. To wszakże może
się kłócid z doświadczeniami ludności, nabytymi wprost albo przez media, w sprawie wcześniejszej
postaw tych instytucji – ich uczciwości, otwartości, kompetencji, niezależności itp.” (2005: 137).
Dlatego tak ważne, chod skromne (odpowiedź na jedno pytanie w ankiecie) są w moim przekonaniu
dane dotyczące zaufania do różnego rodzaju instytucji jako źródeł informacji o środowisku (s.21, za
Eurostat 2008). Przywołajmy tu kilka znaczących przypadków: rządy lokalne, regionalne – 9%, rząd 5%, przedsiębiorstwa – 2%, nauczyciele w szkołach i uczelniach – 7%. Stosunkowo największym
zaufaniem w tym względzie cieszą się naukowcy 36% i organizacje ekologiczne – 30% i telewizja 22%
(za to gazety zdobyły już jedynie 7%).
Tak więc projektowanie działao na rzecz ochrony środowiska na poziomie centralnym, czy lokalnym
musi uwzględniad opisane deficyty zaufania. Oznacza to między innymi koniecznośd wdrożenia zasad
transparentności i udziału społecznego, w tym procedur umożliwiających monitoring wdrażanych
projektów przez obywateli, dzięki którym można budowad zaufanie oparte na doświadczeniu
kooperacji i last but not least – możliwości pewnej kontroli opartej na dostępności informacji.
Oznacza to również koniecznośd podejmowania wszelkich innych działao podnoszących
wiarygodnośd instytucji paostwowych, w szczególności zaś kontrolnych.
Mając w pamięci powyższe uwagi, jako dostarczające pewnego ogólnego tła dla poodejmowania
działao, warto wykorzystad dane na temat tego, gdzie respondenci deklarują braki informacji oraz na
temat tego, z jakich źródeł przede wszystkim czerpią informacje (s. 20).
Tytułem podsumowania chciałabym przytoczyd wnioski z badao nad świadomością ekologiczną lat
80tych. W swoich analizach Piotr Glioski zwrócił uwagę, że zjawiska kształtujące charakter polskiej
świadomości ekologicznej są następujące:
1. Wyższą rangą wśród wartości ekologicznych zyskują wartości instrumentalne, nie
autoteliczne (jakośd wody pitnej, czystośd kąpieliska vs różnorodnośd gatunkowa, piękno
krajobrazu).
2. Środowisko naturalne jest częściej wartością uznawaną niż odczuwaną i realizowaną
3. Świadomości zagrożeo towarzyszy bardzo niewielka wiedza na temat źródeł skutków
zagrożeo (brak wiedzy nt charakteru zagrożeo i możliwości przeciwdziałania)
4. Działaniom instytucjonalnym towarzyszy negatywna ocena społeczna i nieudolnośd
5. Charakter świadomości ekologicznej zdeterminowany jest przede wszystkim
doświadczeniem indywidualnym poszczególnych osób i społeczności lokalnych.
Wnioski te nie straciły na swej aktualności, chod rzeczywistośd które dotyczą uległa znaczącym
zmianom. Wspomniano już, że środowisko jest dla Polaków raczej wartością instrumentalną niż
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autoteliczną. Póki jakośd życia jest związana z jakością środowiska nie ma tu jednak nad czym
ubolewad. Fakt , że środowisko nadal jest raczej wartością uznawaną niż realizowaną jak i
towarzyszące mu zjawisko stosunkowo niskiego poziomu wiedzy (chod zapewne wyższego niż w
latach 80tych), należy interpretowad w kontekście wiązania sensu działao z zaufaniem do instytucji,
które podobnie jak w latach 80tych, tak i dzisiaj nie jest wysokie, mimo tego, że ustrój uległ zmianie.
Obecnie spadek zaufania do instytucji łączyd należy z ogólnoświatowego trendu spadku zaufania do
„oficjalnych instytucji” demokracji przedstawicielskiej i władzy administracyjnej, wiązanego przede
wszystkim z globalizacją i przyniesionych wraz z nią problemów pozostających poza kontrolą rządów
krajowych. Z ostatnim wnioskiem trudno się nie zgodzid, chod ilustracja jego faktycznego znaczenia
wymagałaby przeprowadzenia badao typu raczej jakościowego niż ilościowego.
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