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Food is life. But in countries, communities 
and households in every corner of the world, 
this essential need – this human right – is going 
unfulfilled. Every day, hundreds of millions 
of people go to bed hungry. Children are starving. 
Three billion people cannot afford a healthy diet. 
Two billion are overweight or obese. 462 million 
are underweight. And nearly one-third of all food 
that is produced is lost or wasted. We must build 
a world where healthy and nutritious food is 
available and affordable for everyone, everywhere.  

Yet we know the challenge before us. It is 
not new. At the same time, we are waging a war 
against nature – and reaping the bitter harvest. 
Ruined crops, dwindling incomes and failing 
food systems. Food systems also generate 
one-third of all greenhouse gas emissions 
and they’re responsible for up to 80 per cent 
of biodiversity loss. At the same time, food 
systems can and must play a leading role in 
addressing all of these challenges to realise 
the Sustainable Development Goals by 2030. 

António Guterres
Secretary-General of the United Nations
Chair of the UN Global Compact Board
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Reducing carbon emissions and protecting 
biodiversity makes companies more 
resilient to shocks, more relevant to society 
and more valuable to investors 

We had science on our side: we could 
point to rising greenhouse gas emissions, 
overconsumption, the destruction of natural 
habitats, the loss of biodiversity. We could 
even point to clear wins – greater efficiency, 
reduced climate risks – for businesses investing 
in sustainability. But we could not show 
conclusively that markets reward sustainable 
companies more than carbon-intensive ones.  
There are enormous opportunities for the private 
sector in the transition to a sustainable, 
climate-safe future. These exist not only in 
new sectors such as renewable energy and 
electric vehicles, but also in bringing sustainable 
practices and innovations to traditional 
ones like agriculture and manufacturing. 
 

Sanda Ojiambo 
Assistant Secretary-General of the United Nations Global
Compact, CEO & Executive Director UN Global Compact
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DANE WPROWADZAJĄCE

Podczas gdy zwierzęta gospodarskie zajmują większość 
gruntów rolnych na świecie, dostarczają zaledwie 18% 

kalorii i 37% białka dla światowej populacji ludzi4. 

· Sektor spożywczy odpowiada za około 30 procent 
całkowitego światowego zużycia energii i za około 

22 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych9. 

około 5 mld hektarów 
Powierzchnia gruntów rolnych na świecie wynosi około 
5 miliardów hektarów, czyli 38% globalnej powierzchni 
ziemi. Około jedna trzecia z tego jest wykorzystywana 
jako grunty uprawne, a pozostałe dwie trzecie to łąki 

i pastwiska do wypasu zwierząt gospodarskich3. 

tracimy 23 hektary na minutę 
w wyniku suszy i pustynnienia 

Oznacza to, że co roku marnotrawimy 12 milionów hektarów, 
na których można by uprawiać 20 milionów ton zboża1.

Rolnictwo (w tym nawadnianie, hodowla 
i akwakultura) jest zdecydowanie największym 
konsumentem wody, odpowiadając 
za 69% rocznego poboru wody na całym 
świecie. Przemysł (w tym energetyka) 
stanowi 19%, a gospodarstwa domowe 12%2.

69% 

stanowią globalne emisje gazów 
cieplarnianych z chowu zwierząt 
w sektorze spożywczym5 

57%

emisji z hodowli odnosi się do metanu 
(CH4). Reszta to podtlenek azotu (N2O, 29%) 
i dwutlenek węgla (CO2, 27%)6.

44%

Polskie rolnictwo odpowiedzialne 
jest za około 8% krajowej 
emisji gazów cieplarnianych8. 

8%

FAO szacuje, że 45% emisji związanych ze 
zwierzętami gospodarskimi pochodzi z produkcji 
i wytwarzania paszy, a kolejne 39% z fermentacji 
jelitowej – metanu wytwarzanego w przewodzie 
pokarmowym przeżuwaczy, takich jak bydło, owce 
i kozy. Kolejne 10% przypisuje się przechowywaniu 
i stosowaniu obornika. Pozostała część przypada 
na przetwarzanie i transport produktów zwierzęcych7. 
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DANE WPROWADZAJĄCE

1 mld 300 mln ton 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 

i Rolnictwa (FAO) podaje, że na świecie, co roku marnowanych 
jest 1 mld 300 mln ton żywności nadającej się do 

spożycia, czyli jedna trzecia już wyprodukowanej10. 

5 mln ton
W Polsce marnuje 

się prawie 5 mln ton 
jedzenia rocznie. W tym 

60% pochodzi 
z gospodarstw domowych; 

15,6% z przetwórstwa; 
15,5% z produkcji rolniczej,  

6.96% z handlu  
1,17% z gastronomii 

i 0,65% z transportu11 

3,3 mld ton 
Ślad węglowy marnowanej 

żywności szacuje się na 
3,3 mld ton ekwiwalentu 
CO2 gazów cieplarnianych 

uwalnianych do 
atmosfery rocznie12. 

Niewielki procent wszystkich odpadów 
żywnościowych jest kompostowany: większość 
z nich trafia na składowiska i stanowi dużą część 
stałych odpadów komunalnych. Emisja metanu ze 
składowisk stanowi jedno z największych źródeł 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze odpadów13.

Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie nie ma dostępu 
do zdrowej diety. Prawie 690 milionów ludzi dotyka głód, 
a 2 miliardy stosuje niezdrową dietę, która powoduje niedobory 
mikroelementów i przyczynia się do znacznego wzrostu częstości 
występowania otyłości oraz innych chorób związanych 
z dietą, takich jak choroba wieńcowa, udar czy cukrzyca14.

KAŻDEGO DNIA W KAŻDYM 
KRAJU NA ŚWIECIE TRACI SIĘ LUB 
MARNUJE ZBYT DUŻO ŻYWNOŚCI15

ŚWIATOWEJ ŻYWNOŚCI JEST 
TRACONE PO ZBIORACH 
I PRZED DOTARCIEM DO 
RYNKÓW DETALICZNYCH

ŻNIWA

DOM

TRANSPORT

SKLEP
SPOŻYWCZY

GOSPODARSTWO 
DOMOWE

RESTAURACJE

PRZECHOWYWANIE PRZETWÓRSTWO

ŚWIATOWEJ ŻYWNOŚCI MARNUJE SIĘ 
NA POZIOMIE KONSUMENTA

1. https://www.un.org.pl/cel15

2. WWAP (UNESCO World Water Assessment 
Programme). 2019. The United NationsWorld 
Water Development Report 2019: Leaving No One 
Behind. Paris, UNESCO.

3. https://www.fao.org/sustainability/news/detail/
en/c/1274219/

4. https://ourworldindata.org/
global-land-for-agriculture

5. https://pl.boell.org/sites/default/files/2022-02/
Atlas%20mi%C4%99sa.pdf

6. https://www.fao.org/news/story/en/item/197623/
icode/

7. Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, 
A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G. 
2013. Tackling climate change through livestock – 
A global assessment of emissions and mitigation 
opportunities. Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO), Rome.

8. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
emisje-gazow-cieplarnianych-ghg-z-rolnictwa

9. https://www.fao.org/3/i2454e/i2454e.pdf

10. https://www.fao.org/news/story/en/item/196402/
icode/

11. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/
przepisy-do-poprawki-wciaz-za-duzo-zywnosci-
trafia-do-smieci.html

12. https://www.fao.org/news/story/en/item/196402/
icode/

13. https://www.fao.org/news/story/en/item/196402/
icode/

14. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2022. The 
State of Food Security and Nutrition in the World 
2022. Repurposing food and agricultural policies 
to make healthy diets more affordable. Rome, 
FAO.

15. https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-
Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf

13.3%

17%
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Podsumowanie

Zgromadzenie Ogólne ONZ jasno podkreśla, że „żywność jest wstępnym warunkiem  przetrwania 
i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”. Potrzeby fizjologiczne, 
w tym potrzeba jedzenia znajdują się na samym dole Piramidy Potrzeb Maslowa, co oznacza, 
że dominują nad innymi i decydują o zachowaniu człowieka. Jednak oprócz zaspokojenia 
samej potrzeby jedzenia powinniśmy wziąć również pod uwagę jakość tego co jemy. Dobrze 
zbilansowana dieta wpływa bowiem pozytywnie na nasze zdrowie i jego dobrostan.  

Rolnictwo wraz z produkcją żywności są jednym z najbardziej zagrożonych przez zmianę 
klimatu działów gospodarki. Wzrost średniej globalnej temperatury, w porównaniu do ery 
przed-industrialnej, powoduje szereg konsekwencji takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe, 
wysokie temperatury powietrza, susza lub wzmożone opady czy powodzie. Choć w niektórych 
regionach możemy spodziewać się wydłużonego okresu wegetacyjnego, w innych na skutek 
postępowania procesów pustynnienia, występuje zanik ekosystemów i bioróżnorodności, 
uprawa roli i hodowla zwierząt staje się niemożliwa, a sam teren niezdolny do zamieszkania 
przez ludzi.  

Sektor rolno-spożywczy w znaczącym stopniu wpływa też na środowisko i klimat na Ziemi. 
Rolnictwo jest największym konsumentem wody wśród wszystkich gałęzi gospodarki. Działania 
takie jak nawadnianie, akwakultura czy hodowla uszczuplają zasoby wody pitnej, których stan 
na świecie jest ograniczony. Tylko 1% słodkich wód powierzchniowych i podziemnych nadaje 
się potencjalnie do wykorzystania przez człowieka. 

Do celów rolniczych wykorzystuje się połowę wszystkich terenów lądowych nadających się do 
zamieszkania. Monokultury i intensywna uprawa roślin powoduje wyjaławianie gruntów, co 
skutkuje zmniejszeniem plonów i zwiększeniem użycia pestycydów i herbicydów w rolnictwie. 
Erozja gleby, zanieczyszczenie i obniżenie wód podziemnych pogłębiają niszczycielski wpływ 
tego sektora na środowisko i bioróżnorodność.  

Raporty IPCC jasno wskazują, że to wzrost emisji gazów cieplarnianych jest odpowiedzialny 
za zmianę klimatu jaka dzieje się na naszych oczach. Co istotne, sektor spożywczy odpowie-
dzialny jest za około 30% całkowitego światowego zużycia energii i odpowiada za około 22% 
całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Produkcja żywności emituje znaczące ilości dwutlenku 
węgla, metanu i podtlenku azotu, które jako główne gazy cieplarniane mają największy udział 
w tworzeniu efektu cieplarnianego. Ponad połowa globalnej emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z produkcji żywności jest pochodzenia zwierzęcego. W Polsce rolnictwo odpo-
wiedzialne jest za około 8 % krajowej emisji gazów cieplarnianych, a tendencja w zakresie emisji 
pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich w ostatnich latach jest rosnąca. Odzwierciedla 
to wzrost produkcji i średniego spożycia mięsa wśród Polaków. Informacji na temat diety 
i decyzji zakupowych dostarczają nam również badania i raporty. 

 

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski, jakie można sformułować na podstawie 
analizy badań przeprowadzonych przez IBRIS na zlecenie firmy Upfield Polska “Zmiany 
klimatu a produkcja żywności - badanie świadomości Polaków” zaprezentowanych w ramach 
niniejszego raportu: 

Badani deklarują wysoką świadomość zmian klimatycznych. Jednak warto się zastanowić, czy 
nie jest to tylko pewnego rodzaju odpowiedź na oczekiwanie społeczne? Chociaż większość 
respondentów deklaruje zainteresowanie informacjami na temat zmian klimatycznych, to 
jednak 35 proc. tylko powierzchownie śledzi doniesienia na ten temat. Co więcej, co drugi 
badany przyznaje, że jego świadomość ekologiczna jest przeciętna, a co dwudziesty, że jest 
niewielka. Warto też zauważyć, że wiedzę o procesach klimatycznych i kondycji planety 
respondenci pozyskują głównie z telewizji i Internetu, choć jednocześnie tylko około co piąty 
badany uważa te źródła informacji za wiarygodne i rzetelne. Podobne wyniki odzwierciedlają 
także inne badania dotyczące świadomości klimatycznej, w których Polacy wykazują dysonans 
między deklarowaną a rzeczywistą wiedzą na temat zmiany klimatu1.  

Badani mają świadomość - a przynajmniej tak deklarują, że klimat na Ziemi się zmienia. 
Co więcej, za zachodzące procesy winią głównie człowieka. Zdają się też być świadomi 
tego, że ich codzienne decyzje i podejmowane przez nich działania mają wpływ na kon-
dycję planety i  starają się postępować mając świadomość skutków swoich wyborów. Co 
więcej, prawie siedmiu na dziesięciu respondentów chciałoby wiedzieć więcej na temat 
tego, jak we własnym zakresie może przeciwdziałać zmianom klimatycznym. I choć na 
poziomie deklaracji, chęć do działań na rzecz planety jest relatywnie wysoka, to występuje 
tu jednak pewien dysonans. Wchodząc głębiej w rezultaty badania, widać, że tylko 26 proc. 
respondentów stosuje dietę bogatą w produkty roślinne. Przeciętny Polak odżywia się 
standardowo. 73 % ankietowanych odpowiedziało, że je zarówno produkty zwierzęce, jak 
i roślinne. I choć niemal wszyscy wskazują, że stan środowiska to dla nich kwestia istotna, 
to jednak tylko co czwarta osoba odżywiająca się standardowo, zrezygnowałaby z jedzenia 
mięsa i nabiału, jeżeli w ten sposób mogłaby się przyczynić do przeciwdziałania negatywnym 
zmianom klimatycznym. Wyniki badania pokazały, że na taki krok częściej zdecydowałyby 
się osoby o wyższej świadomości ekologicznej, intensywnie śledzące informacje na temat 
zmiany klimatu oraz żywiące obawy o skutki tych zmian. Oznacza to, że większa wiedza 
i świadomość o stanie środowiska przekłada się na skłonność do podejmowania działań 
mających na celu minimalizację niekorzystnych konsekwencji i procesów związanych ze 
zmianą klimatu. Alternatywne badania2 pokazały, że coraz więcej osób zmienia swoją dietę 
ze względu na chęć ochrony środowiska. Takie działania mogą wiązać się ze zróżnicowaniem 
produktów spożywczych w sklepach i większą dostępnością roślinnych alternatyw mię-

1  Ziemianie Atakują 2020, Kantar Polska, Lata Dwudzieste i UN Global Compact Network Poland, sierpień 
2020, N=1000.

2  https://www.msc.org/pl/.
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Podsumowanie

snych potraw. Osoby młode i deklarujące częściej deklarowały rezygnację lub ograniczenie 
spożywanie mięsa. Niechęć do ograniczania spożycia mięsa zdecydowanie częściej można 
było zaobserwować u mężczyzn. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują także, że rzadko impulsem do zmiany sposobu 
odżywiania jest chęć dbania o środowisko i planetę. Niechęć do zmiany diety na bardziej 
roślinną może mieć związek z tym, że mimo świadomości o negatywnym wpływie produkcji 
żywości na klimat, ankietowani problemów środowiskowych doszukują się przede wszystkim 
w działaniach „na szerszą skalę” – takich jak wycinanie lasów, procesy wytwarzania energii 
oparte o paliwa kopalne czy wadliwa gospodarka odpadami. Konkluzja jest następująca: niewielu 
respondentów, robiąc zakupy spożywcze zastanawia się jak ich decyzje wpłyną na kondycję 
planety – myśli o tym zaledwie co dziesiąta zapytana osoba. Główne determinanty wyboru 
produktu to w dalszym ciągu skład, miejsce produkcji czy cena. Warto jednak zauważyć, że 
68 proc. respondentów badania z grupy osób świadomych i zaniepokojonych postępującymi 
zmianą klimatu, wyraziło wolę płacenia więcej za produkt bardziej przyjazny planecie. Im 
większa więc obawa o zmiany klimatu tym większa świadomość decyzji zakupowych. 

Widoczne są pewne tendencje świadczące o wzroście świadomości ekologicznej Polaków, lecz 
nie idą za tym wyraźne zmiany w naszych decyzjach zakupowych i wyborze diety. Badani, 
z myślą o planecie zwykle segregują odpady, starają się ograniczać użycie plastiku czy wody. 
Często realizacja działań proekologicznych jest powiązana z kwestiami prawnymi. To czego 
wymaga prawo jest przez społeczeństwo uwzględniane. W kwestiach ekologii Polacy posługują 
się pewnymi schematami. Jako społeczeństwo nie zdajemy sobie jednak wciąż sprawy z zależ-
ności jakie występują w środowisku i jak nasze decyzje konsumenckie mogą wpływać na zmianę 
klimatu, zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Nadrzędne wyzwania środowiskowe to dla 
badanych zanieczyszczenie plastikiem czy smog i jakość powietrza. Zmiany klimatu traktowane 
są stosunkowo często w kategoriach dalekiej przyszłości, przez co rzadko uznawane są za 
aktualnie palący problem. Kwestie smogu i zanieczyszczonego powietrza na stałe weszły już do 
dyskursu publicznego, stąd mimo braku w ostatnim czasie doniesień medialnych na ten temat, 
problem ten jest uznawany za dość istotny. Pozostawia to pole do działań komunikacyjnych 
na temat negatywnego wpływu produkcji żywności i skutków na zmianę klimatu.

Oprócz produkcji żywności duże znaczenie z perspektywy zmiany klimatu ma również 
marnowanie produktów spożywczych, które potęguje problem emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery, za które odpowiada sektor spożywczy. Na jednego mieszkańca Ziemi średnio 
rocznie przypada ok 74 kg zmarnowanej lub wyrzuconej żywności. Polska zajmuje piąte miejsce 
w Unii Europejskiej pod względem ilości zmarnowanego jedzenia, jest to ok. 9 mln ton rocznie. 
Sektor prywatny, samorządy i uczelnie coraz częściej walczą z tym problemem. W przestrzeni 

 publicznej pojawiają się jadłodzielnie, banki żywności czy programy edukacyjne poruszające 
tematykę racjonalnego gospodarowania żywnością. Niektóre sieci spożywcze wprowadzają 
promocję na produkty „nieperfekcyjne”, z kończącą się datą ważności lub uszkodzonym 
opakowaniem, aby zachęcić konsumentów do zakupu takiej żywności i przeciwdziałać jej 
zmarnowaniu. Widać tą zmianę również w działaniach konsumentów, którzy deklarują ogra-
niczanie marnowania żywności w swoich domach.  

Rosnąca populacja ludzi stanowi wyzwanie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego 
dla każdego człowieka. Wyżywienie naszego społeczeństwa będzie wiązało się z koniecznością 
ograniczania negatywnego wpływu produkcji żywności na środowisko i wsparciem zrówno-
ważonej produkcji żywności. Zauważa to sektor prywatny, który coraz częściej wprowadza 
takie praktyki w swojej produkcji. Transformacja rolnictwa intensywnego w rolnictwo zrów-
noważone, przy zachowaniu wartości produkcyjnej, jest możliwa tylko poprzez współpracę 
biznesu, rządu i konsumentów w całym łańcuchu wartości.

Zmiany widać również na poziomie regulacji. Nowa wspólna polityka rolna (WPR), która 
rozpocznie się w 2023 r., ma na celu transformację europejskiego sektora rolnego w zrówno-
ważone, odporne i nowoczesne rolnictwo. Będzie ona odgrywać kluczową rolę we wspieraniu 
europejskiego sektora rolnego, a także wzmacniać wysiłki europejskich rolników na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony środowiska, zgodnie ze strategiami Komisji 
Europejskiej: „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. 
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Wstęp do raportu

Negatywny wpływ masowej i niezrównoważonej produkcji żywności na środowisko 
możemy zobaczyć gołym okiem. Sektor produkcji żywności potrzebuje do realizo-
wania swoich działań dużo powierzchni, wyjaławia ziemię, zużywa ogromne ilości 
wody i jest znaczącym emitentem gazów cieplarnianych do środowiska. Jak bowiem 
wskazują badania, prawie 40% globalnej powierzchni ziemi to grunty rolne, rolnictwo 
odpowiada za 69% rocznego poboru wody na całym świecie, a sektor produkcji 
żywności emituje 22% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Większość z tych 
emisji, bo prawie 60%, pochodzi z chowu zwierząt. Oprócz dwutlenku węgla hodowla 
zwierząt emituje również metan i podtlenek azotu – dwa gazy cieplarniane, których 
emisje w znacznym stopniu zagrażają środowisku. 

Najnowsze 6. wydanie Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (Inter-
governmental Panel on Climate Change, IPCC) dowodzi, że to człowiek jest odpowie-
dzialny za zmianę klimatu. Przy obecnie obowiązujących politykach klimatycznych 
do końca 2100 r. średnia globalna temperatura wzrośnie o 3,2°C w porównaniu do 
ery przedindustrialnej. Aby uniknąć wzrostu średniej globalnej temperatury o 1,5°C 
i zachować chociaż część zagrożonych ekosystemów, emisje gazów cieplarnianych 
muszą zacząć spadać już w 2025 r., czyli za 3 lata. Według danych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) sektor spożywczy odpowiada za 
około 30% całkowitego światowego zużycia energii, która obecnie w większości 
pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Najbardziej energochłonne w tym sektorze 
jest przetwórstwo żywności, czyli procesy takie, jak chłodzenie, mycie, gotowanie, 
ekstrakcja, przecieranie, warzenie, pieczenie, pasteryzacja czy suszenie.

Wysoka i zmieniająca się różnorodność produkowanych masowo produktów na półkach 
sklepowych świadczy o stale rosnącym zapotrzebowaniu na nowości na rynku spożyw-
czym, a jednocześnie o braku świadomości konsumentów na temat jakości żywności, jej 
marnotrawienia i wpływu na otaczającą rzeczywistość. Nadmierna konsumpcja i globa-
lizacja spowodowały intensyfikację przemysłu spożywczego, który – aby odpowiedzieć 
na zapotrzebowanie konsumentów – wytwarza często coraz więcej i taniej, nie licząc 
się z kosztami środowiskowymi i zdrowotnymi. Im więcej jedzenia produkujemy, tym 
więcej wyrzucamy. FAO raportuje, że na świecie co roku marnowanych jest 1 mld 300 
mln ton żywności nadającej się do spożycia, czyli 1/3 już wyprodukowanej. Nie tylko 
produkcja żywności odpowiada za emisje gazów cieplarnianych do środowiska. Szacuje 
się, że ślad węglowy marnowanej żywności to 3,3 mld ton ekwiwalentu CO2 gazów 
cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w ciągu roku. Natomiast emisje metanu ze 
składowisk, na które trafiają odpady spożywcze, stanowią jedno z największych źródeł 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze gospodarki odpadami.

Ludzie zaczynają zauważać, że ich dieta i decyzje zakupowe odciskają mocne piętno na 
naszym środowisku. Ruchy takie, jak weganizm czy życie less/zero waste, pomagają 
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szerzyć świadomość o stanie naszej planety oraz o wpływie działalności człowieka 
na jej dobrostan. Roślinne alternatywy mięsa są odpowiedzią na pytanie, jaka przy-
szłość czeka przemysł mięsny. W niemal każdym sklepie spożywczym możemy już 
dziś dostać wegańskie parówki, wędlinę sojową czy burgery z fasoli. W 2016 r. po 
raz pierwszy firma sprzedająca roślinne burgery weszła na giełdę. Z roku na rok 
powstaje coraz więcej strat-upów zajmujących się produkcją żywności o mniejszym 
wpływie na środowisko niż obecne rolnictwo. Farmy wertykalne, mięso hodowane 
w laboratorium, białko zwierzęce z pędraków to dopiero początki, ale jest to już 
duży postęp, który pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 
zmniejszy wyjaławianie gleby i zużycie wody oraz pozwoli na ograniczenie terenów 
przeznaczonych na produkcję żywności. 

Absolutnie kluczową rolę w minimalizowaniu wpływu żywności na środowisko 
powinien odgrywać prywatny sektor produkcji żywności oraz branża retail. Anali-
zując ślad węglowy i wodny produktów wytwarzanych i oferowanych klientom, są 
bowiem w stanie zidentyfikować najważniejsze wyzwania, z jakimi wiąże się produkcja 
żywności. Zgodnie z najnowszymi nurtami CSR i ESG, to biznes odpowiada przed 
swoimi konsumentami i ponosi odpowiedzialność́ za stan środowiska naturalnego. 
Wprowadzając nowe i innowacyjne rozwiązania, jest w stanie śledzić i promować 
skuteczność wdrożenia odpowiednich polityk i technologii. Dlatego też tak istotne 
jest zrozumienie wpływu działalności sektora prywatnego na jakość́ produkcji żyw-
ności i wpływ na środowisko.  

Wkrótce na Ziemi będzie żyć 10 miliardów ludzi, co przy obecnych standardach będzie 
wymagało rekordowych upraw żywności, czego negatywne skutki odczuje nasza 
Planeta. Co możemy zrobić, żeby to powstrzymać? Nie ma prostego rozwiązania. 
Jednym ze sposobów jest edukowanie społeczeństwa – zarówno konsumentów 
ostatecznych, jak i biznes. Większa świadomość skutków przyjętego trybu życia 
pozwoli na szybszą zmianę przyzwyczajeń wśród ludzi. 

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, kompleksowo opisuje problem świadomości 
ekologicznej Polaków oraz wpływu ich nawyków żywieniowych na środowisko.   

Kamil Wyszkowski 

Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy
UN Global Compact Network Poland
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Wyniki i omówienie badania

NOTA METODOLOGICZNA

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie firmy Upfield Polska.

W każdym przypadku powoływania się na Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) jako źródło wyników 
badań, wszelkie materiały oparte na przekazanych wynikach badań, przeznaczone do wiadomości publicznej, muszą zostać 
uprzednio zatwierdzone przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Klient ma obowiązek pisemnie 
(za pomocą korespondencji elektronicznej) poinformować Fundację Instytut Badań Rynkowych i  Społecznych (IBRiS) 
o  planowanych do wykorzystania w  publikacji/publikacjach danych i  ich opisie i/lub analizie. Fundacja Instytut Badań 
Rynkowych i  Społecznych (IBRiS) dokona przeglądu nadesłanych materiałów pod kątem ich zgodności i  dokładności, 
i w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania prześle Klientowi drogą elektroniczną odpowiedź z ewentualnymi korektami 
lub akceptacją. Dołożymy wszelkich starań, aby na wyraźne życzenie Klienta przyspieszyć ten proces. W  przypadku 
opublikowania wyników badań w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego uzgodnienia materiałów do publikacji, Fundacja 
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) może według własnego uznania, bez konsultacji z Klientem, opublikować 
sprostowanie w formie, którą uzna za stosowną.

Czas realizacji: 7–12 czerwca 2021 r.

Jednostka badania: Mieszkańcy Polski w wieku 18 i więcej lat

Wielkość próby: N=1000 
(mixed mode CATI/CAWI: 500/500)

Miejsce badania: Badanie ogólnopolskie

Technika badawcza: Badanie zostało zrealizowane techniką mieszaną: 
metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów 
kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo 
(CATI) oraz metodą standaryzowanych wywiadów 
kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI)
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Sebastian Tołwiński
Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Upfield 

Jedzmy roślinnie dla zdrowia, dla planety Wprowadzenie

Świadomy wybór roślinnej diety 
sprzyja nie tylko poprawie stanu 
zdrowia, jest też wyrazem troski 
o środowisko. 

Badania potwierdzają, że coraz więcej osób decyduje się na dietę 
roślinną lub znaczne ograniczenie spożycia mięsa i  nabiału. 
Dlaczego? Zdaniem ekspertów takie menu gwarantuje mniejsze 
spożycie cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Dowiedziono, że 
prawidłowo zbilansowane diety oparte na żywności roślinnej 
korzystnie wpływają na stan naszego zdrowia i  zmniejszają 
ryzyko rozwoju chorób przewlekłych – szczególnie chorób układu 
krążenia, cukrzycy, otyłości, zmian zwyrodnieniowych, chorób 
autoimmunolo- gicznych oraz nowotworów. 

Jeśli nie mięso i sery, to...

Doskonałym zamiennikiem dziennej porcji 150 g mięsa lub ryby 
są 2 jajka lub 1,5 szklanki ugotowanych roślin strączko- wych 
(soczewica, ciecierzyca, groszek, groch, fasola, soja), które 

w celu lepszego wchłania- nia żelaza należy łączyć z surowymi 
 warzywami (źródło wit. C). W dobrze zaplanowanej diecie ważne 
jest, aby połowę warzyw stanowiły zielone warzywa liściaste bogate 
w wapń, białko, żelazo, magnez i chlorofil. Równie istotne jest, by 
połowę wszystkich warzyw spożywać na surowo, bo obrób- ka 
termiczna powoduje straty witamin. Nie należy też zapomi- nać, że 
zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy 
jeść minimum 400 g owoców i warzyw dzien- nie w co najmniej 
5 porcjach. 

A co z tłuszczami? 

Łatwo dostarczyć je organi- zmowi jedząc nasiona (świeżo mielone 
siemię lniane, nasiona chia, konopne, sezam, mak, pestki dyni) 
i orzechy (włoskie, laskowe, migdały), bo są one naturalnymi 
źródłami tłuszczu. Kluczowe jest, że w olejach z nich znajduje 
się więcej NNKT niż w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego. 
Niestety, w Polsce spożywa się tych kwasów tłusz- czowych 
znacznie mniej, niż za- lecają normy. Wytwarzanie produktów 
pochodzenia roślinnego jest korzystniejsze dla środowiska niż 
produkcja tych odzwierzęcych? W obliczu zmieniającego się 
klimatu, warto sięgać po roślinne alternatywy, by mieć swój mały 
wkład na rzecz poprawy sytuacji naszej planety.

Produkcja żywności odpowiada za ok. 30% światowego zużycia 
energii, 70% globalnej konsumpcji wody i dodatkowo powoduje 
emisję ponad 20% wszystkich gazów cieplarnianych. Najwięk-
szy udział w tym negatywnym uderzeniu w naszą planetę ma 
żywność pochodzenia zwierzęcego, powstająca w wielopozio-
mowym łańcuchu hodowli zwierząt dla mięsa i nabiału. Z drugiej 
strony wszyscy obawiamy się zmiany klimatu, ale niezmiennie 
obwiniamy za nią m.in. przemysł, energetykę, transport etc. Nie 
dostrzegamy jednocześnie sposobu, w jaki każdy z nas mógłby 
wpłynąć na poprawę stanu naszego środowiska naturalnego. 
Badanie „Zmiana klimatu a  produkcja żywności” zrobiliśmy 
w Upfield właśnie po to, żeby w świadomości Konsumentów 
i decydentów te dwa obszary zostały wreszcie powiązane. 

Po lecie 2022 roku, kiedy w Europie Środkowej wyschły rzeki 
i torfowiska, a linie brzegowe jezior cofnęły się o kilka metrów, 
kiedy w rejonach umiarkowanych częściej zaczęły pojawiać 
się śmiercionośne trąby powietrzne, kiedy upały stały się 
nieznośne i zaczęły zabijać osoby starsze - nie da się już dłużej 
powtarzać nieprawdy, że zmiana klimatu to tylko straszenie 
naukowców, którzy posiłkują badaniami opłaconymi przez duże 
firmy albo wymysł ekologów stojących na drodze dalszego 
rozwoju świata. Negatywne zmiany widzimy na własne oczy 
i czujemy na naszej skórze. Dodatkowo, twierdzenie, że musimy 
coś z tym zrobić dla naszych dzieci, dziś brzmi jak frazes. Dziś 

musimy coś zrobić przede wszystkim dla siebie. I nie oglądać 
się przy tym na rządy państw i międzynarodowe organizacje. 
A każdy z nas może codziennie zmniejszyć swój negatywny 
wpływ na klimat.

Konsumenci powszechnie nie łączą problemu zmiany klimatu 
z wyborami dokonywanymi podczas zakupów żywności. To duża 
strata, ponieważ wybierając częściej produkty oparte na składni-
kach roślinnych zamiast mięsa i nabiału, w łatwy sposób można 
przysłużyć się naszej planecie. Powszechna dbałość jednostki 
o środowisko naturalne ogranicza się głównie do segregowania 
śmieci i zmniejszenia zużycia wody – aspektów wymuszonych 
przepisami prawa lub względami ekonomicznymi. Z  własnej 
inicjatywy nie robimy prawie nic, ponieważ oczekujemy, że pro-
blemy klimatyczne rozwiąże za nas ktoś inny. To błąd poznawczy, 
ponieważ w rzeczywistości, jeśli każdy z nas zrobi trochę więcej niż 
powinien – efekt wspólnego wysiłku będzie większy niż niejednej 
inicjatywy rządowej.

Dlatego tak ważne jest, by nasza dieta zmieniała się w stronę 
bardziej roślinnej. Warto zamiast produktów zwierzęcych, częściej 
sięgać po ich roślinne zamienniki. Będzie to korzystne nie tylko 
dla planety i naszego otoczenia, w którym dziś żyjemy, ale także 
dla naszego zdrowia. 
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Coraz więcej ludzi obawia się zmian klimatu, z jakimi już się mierzymy. 
 Długotrwałe susze, rosnące temperatury, niespodziewane powodzie czy 
gwałtowne zdarzenia pogodowe powodują negatywne skutki zdrowotne, 
ekonomiczne, środowiskowe i polityczne. Jednym z najbardziej niedoce-
nianych obszarów konsekwencji kryzysu klimatycznego są konsekwencje 
dla ludzkiego zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego i odczuwalnego 
poziomu lęku i stresu. W serii raportów (np. APA, 2017) Amerykańskie 
Towarzystwo Psychologiczne podkreśla, że istnieją pośrednie konsekwencje 
psychologiczne współczesnej zmiany klimatu. Pośrednie, czyli dotyczące 
świadomych obserwatorów - ludzi niebędących bezpośrednimi ofiarami 
zdarzeń związanych ze zmianą klimatu: powodzi, pożarów czy upałów, wymu-
szonej migracji, czy utraty źródeł utrzymania, a „jedynie” zdających sobie 
sprawę ze skali problemu i antycypujących przyszłe konsekwencje. Nie bez 
powodu powstał termin „depresja klimatyczna”, czyli depresja związana ze 
zmianą klimatu, która z roku na rok dotyka coraz więcej ludzi. 

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że większość 
badanych obawia się zmian klimatu. W jakimś stopniu zmian klimatycz-
nych obawia się 86% badanych, przy czym duży i bardzo duży poziom obaw 
wskazało 56% zapytanych. Wyniki różnią się pod względem płci oraz wieku. 
Częściej zmian klimatycznych obawiają się kobiety niż mężczyźni. W gru-
pach wiekowych wyróżniają się najmłodsi, którzy częściej deklarują, że tylko 
w niewielkim stopniu niepokoi ich zmieniający się klimat. Najwyższy poziom 
obaw odnotowano z kolei wśród pięćdziesięciolatków.

1. Poziom obaw związanych ze zmianami 
klimatycznymi
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Poziom obaw związanych ze zmianą klimatu

W jakim stopniu zmiana klimatu jest powodem Pana(i) obaw i niepokoju?

W bardzo dużym

W dużym

W niewielkim

W żadnym

Nie wiem/Trudno powiedzieć

W bardzo 
dużym

W dużym W niewielkim W żadnym Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

2%
11%

14%
42% 30%

10%

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

9%

2% 2%

49%

14% 13%

26%
35%

35%

13%

WIEK

2% 3% 3% 1% 3% 4%

3%

36% 41%

40%

12%

20%

41%

14%20%

60%

13%12% 11% 10%

54%
24%

61%
5%

24% 24%
15%

18%18%
11%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

badanych poważnie (w bardzo dużym i  dużym stopniu) obawia się zmian 
klimatycznych.

W mniejszym stopniu zmian klimatycznych obawia się 86% badanych, przy czym 
na duży i bardzo duży poziom obaw wskazało 56% zapytanych.

Zmienne demograficzne, takie jak płeć i  wiek respondenta istotnie różnicują 
poziom deklarowanych obaw mających związek z  zachodzącymi procesami. 
Częściej zmiany klimatu obawiają się kobiety niż mężczyźni. W grupach wieko-
wych wyróżniają się najmłodsi, którzy częściej deklarują, że tylko w niewielkim 
stopniu niepokoi ich zmieniający się klimat. Najwyższy poziom obaw odnotowano 
z kolei wśród pięćdziesięciolatków. 

56%
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W ramach pierwszej edycji projektu „"Ziemianie Atakują", w 2019 roku, 
zapytano Polaków, czy dostrzegają problem związany ze stanem środowiska 
naturalnego. Już wtedy aż 72% respondentów zgodziła się ze stwierdzeniem, 
że „stan, w którym znalazła się Ziemia jest poważny i wymaga natychmia-
stowych działań”.

Rok później badanie zostało powtórzone. Ciekawe, że w 2020 roku (czyli 
już po uderzeniu pandemii COVID-19) to samo pytanie dało jeszcze wyższe 
wskazania (aż 78%). Okazuje się zatem, że pandemia nie przysłoniła Polakom 
zasadniczego problemu, przed którym stoimy jako cywilizacja. Znakomita 
większość respondentów słusznie diagnozuje, że to „człowiek i jego działania 
zagrażają środowisku naturalnemu”. W obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu 
żywności jaki wojna spotęgowała, świadomość ekologiczna będzie systema-
tycznie wzrastać.

2. Poziom wiedzy i świadomości 
ekologicznej 
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Poziom wiedzy na temat zmian klimatu

Jaka jest Pan(i) wiedza na temat zmiany klimatu? 

Od czego Pan(i)a zdaniem zależy zmiana klimatu? 

intensywnie śledzi informacje 
na temat zmian klimatycznych

uważa, że główną przyczyną 
zmian klimatycznych są 

działania człowieka

54%

55%

Zmiana klimatu jest spowodowana przez działania człowieka 

Zmiana klimatu jest spowodowana w jednakowym stopniu 
przez działalność człowieka i naturalne zmiany w środowisku

Zmiana klimatu jest spowodowana głównie przez naturalne 
zmiany w środowisku

Moim zdaniem nie ma takiego zjawiska jak zmiana klimatu

Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Bardzo szczegółowo i dokładnie śledzę informacje na ten temat

Dość uważnie śledzę informacje na ten temat

Dość powierzchownie śledzę informację, zwracam uwagę tylko na niektóre informacje na ten temat

Nie interesuje mnie ten temat

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Wiedza na temat zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

25%

55%

46%

35% 2% 2%

8%8%

35%

46%

2%

Bardzo szczegółowo i dokładnie śledzę informacje na ten temat

Dość uważnie śledzę informacje na ten temat

Dość powierzchownie śledzę informację, zwracam uwagę tylko na niektóre informacje na ten temat

Nie interesuje mnie ten temat

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Jaka jest Pan(i) wiedza na temat zmiany klimatu? 

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

7%

5%

3% 2%

50%
41%

35% 36%

10%

11%

WIEK

25%
8% 9% 8% 8% 14% 

57%

12% 11% 

30%
40%

28% 32% 26%

47%
36%

61% 55% 51%

13% 

3%

3% 3% 2% 3% 1%2%

2% 2% 7%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat
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44% 35%

52%

65%

19%

44%

35%

17%

48%

35%

14%

33%

15% 

5% 8% 9%

3%

3% 5% 3% 2%

2% 2% 1% 2%

MIEJSCOWOŚĆ

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie  miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże  miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

5% 2% 3% 1% 5% 1%

POGLĄDY POLITYCZNE

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

3%3%

11% 12%14%

67%

18%

60%

30%

54%

10%18%14%

43%

38%

37%

42%

48%

34%

10%

7% 4% 6%

4% 1%

WYKSZTAŁCENIE

1%

2%

11% 11%

42%35%

45% 39%
55%

13%

29%

5% 7%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

Bardzo szczegółowo i dokładnie śledzę 
informacje na ten temat

Dość uważnie śledzę informacje na ten 
temat

Dość powierzchownie śledzę informację, 
zwracam uwagę tylko na niektóre 
informacje na ten temat

Nie interesuje mnie ten temat

Nie wiem/Trudno powiedzieć

PŁEĆ
Mężczyźni częściej niż kobiety wskazują, że nie interesuje ich zagadnienie zmiany 
klimatu. Kobiety natomiast istotnie częściej dość uważnie śledzą informacje na 
ten temat.

WIEK
Pośród wszystkich grup wiekowych, najmniej uwagi zagadnieniom związanym ze 
zmianami klimatycznymi poświęcają najmłodsi respondenci – istotnie częściej 
niż starsi uczestnicy badania wskazują, że śledzą tylko niektóre informacje na 
ten temat. Z kolei wśród trzydziestolatków i osób 50+, w porównaniu do naj-
młodszych, odnotowano więcej osób dość uważnie śledzących informacje z tego 
zakresu.

MIEJSCOWOŚĆ
Wśród mieszkańców dużych miast i metropolii odnotowujemy wyższy niż w przy-
padku mieszkańców wsi odsetek osób szczegółowo śledzących informacje 
dotyczące zmian klimatycznych. Jednocześnie badani zamieszkujący średnie 
miasta, częściej (w porównaniu do mieszkańców wsi i małych miast), dość uważ-
nie obserwują doniesienia na ten temat.

WYKSZTAŁCENIE
Zasadniczo, większe zainteresowanie zmianami klimatycznymi obserwujemy 
wśród osób najlepiej wykształconych – to istotna różnica wobec słabiej wykształ-
conych uczestników badania (absolwentów szkół podstawowych i średnich).

POGLĄDY POLITYCZNE
Osoby o poglądach lewicowych i centrolewicowych są bardziej zainteresowane 
kwestią zmiany klimatu niż badani zorientowani centroprawicowo lub prawicowo.

Wiedza na temat zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Wiedza na temat zmiany klimatu
Omówienie wyników
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PŁEĆ
Kobiety częściej są zdania, że zmiana klimatu spowodowana jest  działalnością 
człowieka. W grupie  mężczyzn obserwujemy natomiast więcej wskazań na to, że 
zmianę w jednakowym stopniu powodują procesy naturalnie zachodzące w śro-
dowisku oraz człowiek. Mężczyźni także częściej (niż kobiety) twierdzą, że zmianę 
klimatu powodują przede wszystkim naturalne zmiany występujące w przyrodzie .

WIEK
Na tle osób w wieku 40-59 lat oraz 70+ wyróżniają się najmłodsi, w tym sensie, 
że częściej są przekonani o  tym, że to działania człowieka głównie powodują 
zmiany klimatyczne.

POGLĄDY POLITYCZNE 
Osoby prawicowe częściej niż lewicowe są zdania, że zmianę klimatu w równym 
stopniu powoduje działalność człowieka oraz naturalne zmiany w środowisku. 
Przekonanie, że to czynniki naturalne stanowią główną przyczynę zmian klima-
tycznych, częściej podzielają osoby zorientowane centroprawicowo w stosunku 
do respondentów o poglądach lewicowych. Z kolei osoby o poglądach lewicowych 
częściej niż osoby o poglądach prawicowych wskazują, że zmiany wywoływane 
są przede wszystkim przez działalność człowieka.

Przyczyny zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Przyczyny zmiany klimatu
Omówienie wyników

Zmiana klimatu jest spowodowana przez działania człowieka 

Zmiana klimatu jest spowodowana w jednakowym stopniu 
przez działalność człowieka i naturalne zmiany w środowisku

Zmiana klimatu jest spowodowana głównie przez naturalne 
zmiany w środowisku

Moim zdaniem nie ma takiego zjawiska jak zmiana klimatu

Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Od czego Pan(i)a zdaniem zależy zmiana klimatu? 

42%

PŁEĆ

Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Moim zdaniem nie ma takiego zjawiska jak zmiana klimatu

Zmiana klimatu jest spowodowana w jednakowym stopniu przez działalność człowieka i naturalne
zmiany w środowisku

Zmiana klimatu jest spowodowana głównie przez naturalne zmiany w środowisku

Zmiana klimatu jest spowodowana przez działania człowieka

Kobieta Mężczyzna

2% 2%

5%
14%

42%

40%

2% 1%

67%

24%

POGLĄDY POLITYCZNE
2% 1% 1% 1% 5% 1%

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

3%

4%

32%

7%
16% 24%

69%

6%
6% 6%

58%

35%

78%

19%

45%

37%

16

38%

60%

33%3%

Wiek

WIEK
1% 1% 3% 1% 1% 3%

3%2% 2%

62% 62%

31% 31% 31%

16%

47% 47% 48%
65%

32% 4% 1%

6%
19% 10%

29%
38%

5%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat



40 | WPŁYW KRYZYSU KLIMATYCZNEGO NA DECYZJE ZAKUPOWE 41

Wskaźnik eko-świadomości wynosi 44%. – taki odsetek  respondentów wysoko 
lub bardzo wysoko określiło swoją świadomość ekologiczną. Najwięcej badanych 
– przeszło co drugi uważa, że jego świadomość ekologiczna jest przeciętna. Na 
poziomie deklaracji, tylko nieliczni przyznają, że niewiele wiedzą na ten temat. 

Stopień deklarowanej świadomości ekologicznej wzrasta wraz z  poziomem 
wykształcenia (wysoka świadomość dotyczy 67% osób po studiach vs 23% po 
szkołach zawodowych). Najniższy odsetek osób o dużej eko-świadomości notu-
jemy wśród najmłodszych, a najwyższy wśród trzydziestolatków.  

Poziom świadomości ekologicznej 
Zmienne społeczno-demograficzne

Jak określił(a)by Pan/i poziom swojej świadomości ekologicznej?

Bardzo wysoki

Wysoki

Średni

Niskki

Bardzo niski

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Bardzo wysoki Wysoki Średni Niski Bardzo niski Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

0,2%0,4%4%8%
51%

36%

44%

Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Bardzo niski

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

2% 2%

8%

8%

53%

68%

21%

37%

51%

16%

31%

2%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

1%

2%

WYKSZTAŁCENIE

WIEK
3% 1% 1% 3% 1%

5% 4%

1%

1%

69%

42%

17%

39%

48% 49%

35% 32%

60%

22%

6% 8% 8%

8%

44%

47%
36%

10%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat
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Największe wyzwania środowiskowe 
Zmienne społeczno-demograficzne

Co Pani/Pana zdaniem stanowi największe wyzwanie środowiskowe?
Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi

Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Zmiana klimatu 44% 32% 31% 37% 42% 40% 41% 37% 18% 16% 13%

Jakość powietrza (smog) 31% 18% 44% 30% 25% 24% 14% 15% 45% 37% 49%

Zanieczyszczenie odpadami 29% 36% 58% 43% 26% 27% 23% 18% 42% 37% 36%

Niedobory wody 10% 6% 5% 11% 11% 7% 9% 3% 13% 34% 27%

Zanieczyszczenie wód 63% 62% 77% 63% 69% 59% 49% 59% 22% 35% 40%

Utrata różnorodności biologicznej 23% 34% 10% 34% 38% 30% 36% 15% 6% 6% 13%

Zanieczyszczenie plastikiem 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 66% 67% 54%

Stosowanie antybiotyków, 
herbicydów i nawozów 
sztucznych w produkcji rolnej

0% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 15% 36% 34%

Inne 31% 18% 44% 30% 25% 24% 14% 15% 0% 1% 2%

Nie wiem/ Trudno powiedzieć 44% 32% 31% 37% 42% 40% 41% 37% 0% 0% 1%

Zanieczyszczenie plastikiem to zdaniem 63%. zapytanych, aktualnie największe 
wyzwanie środowiskowe. Przy czym opinie respondentów są zróżnicowane. Dość 
wysokie odsetki wskazań odnotowano także w odniesieniu do smogu (44%) czy 
zanieczyszczenia odpadami (38 % ). Stosunkowo rzadko wskazywano zmiany kli-
matyczne – 16%odpowiedzi.

63%
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Największe wyzwania środowiskowe 
Zmienne społeczno-demograficzne

Co Pani/Pana zdaniem stanowi największe wyzwanie środowiskowe?

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi

Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Zmiana klimatu 21% 13% 4% 13% 20% 33% 26% 16% 5% 15% 10%

Jakość powietrza (smog) 41% 44% 46% 52% 45% 48% 37% 47% 37% 30% 58%

Zanieczyszczenie odpadami 40% 35% 30% 44% 46% 40% 37% 32% 40% 44% 37%

Niedobory wody 21% 32% 22% 25% 27% 32% 34% 28% 12% 14% 31%

Zanieczyszczenie wód 33% 34% 31% 28% 30% 33% 40% 38% 22% 24% 35%

Utrata różnorodności biologicznej 8% 7% 11% 8% 7% 14% 15% 10% 6% 5% 6%

Zanieczyszczenie plastikiem 61% 60% 66% 61% 69% 62% 63% 66% 53% 53% 72%

Stosowanie antybiotyków, 
herbicydów i nawozów 
sztucznych w produkcji rolnej

22% 36% 35% 14% 27% 17% 29% 33% 33% 25% 29%

Inne 1% 2% 1% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1%

Nie wiem/ Trudno powiedzieć 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
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Największe wyzwania środowiskowe 
Omówienie wyników

PŁEĆ
Mężczyźni częściej niż kobiety twierdzą, że największym wyzwaniem środowisko-
wym jest zanieczyszczenie odpadami i utrata różnorodności biologicznej. Wśród 
kobiet natomiast odnotowujemy więcej wskazań, że głównym problemem jest 
zmiana klimatu oraz jakość powietrza.

WIEK
Opinię o tym, że jakość powietrza i zanieczyszczenie odpadami to największe 
wyzwania środowiskowe –najczęściej podzielają młodzi badani – do 39. roku 
życia. W najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) obserwujemy najwyższy odse-
tek wskazań na zanieczyszczenie wód. Badani w wieku 30-69 lat istotnie częściej 
niż pozostali odpowiadali, że największym wyzwaniem środowiskowym jest 
utrata różnorodności biologicznej

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy wsi, małych miast i metropolii częściej niż osoby zamieszkujące śred-
niej wielkości miasta sądzą, że największym wyzwaniem środowiskowym jest 
obecnie zmiana klimatu.

WYKSZTAŁCENIE
Osoby z  wykształceniem podstawowym, zawodowym i  średnim różnią się 
w sposób istotny od absolwentów szkół wyższych w tym sensie, że częściej pod-
kreślają kwestię zanieczyszczenia plastikiem.

POGLĄDY POLITYCZNE
Respondenci o poglądach lewicowych częściej niż osoby sytuujące się na skali 
centrum-prawica są zdania, że największym wyzwaniem środowiskowym są 
zmiany klimatyczne.
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”Edukacja jest niezbędnym elementem do stworzenia odpowiedniej globalnej 
odpowiedzi na zmiany klimatu”, zapisano w Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w 1992 r. Natomiast w 45% 
z przeanalizowanych przez UNESCO podręczników wpisanych do podstawy 
programowej w 100 krajach na świecie nie ma odniesień do tematów środo-
wiskowych oraz postępujących zmian klimatycznych. Przyroda kurczy się na 
całym świecie w zatrważającym tempie, a mimo to temat bioróżnorodności 
jest pomijany w 81% podręczników szkolnych. Nawet jeśli temat środowiska 
w nich się pojawia, omawiany jest bardzo pobieżnie . 

Edukacja klimatyczna w polskich szkołach bez wątpienia wymaga aktualizacji. 
Mając na uwadze dobrobyt młodego pokolenia, które w swoim życiu będzie 
musiało zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z kryzysem klimatycznym, 
koniecznym jest wyposażenie społeczeństwa w odpowiednie narzędzia 
adaptacyjne, a także przekazanie wiedzy oraz wykształcenie odpowiednich 
umiejętności. Chociaż rozmaite środowiska od lat organizują szereg wyda-
rzeń zwiększających świadomość Polek i Polaków odnośnie zmiany klimatu, 
niezbędna jest reforma podstawy programowej w szkołach, umożliwiająca 
wprowadzenie powszechnej, interdyscyplinarnej i kompleksowej edukacji 
klimatycznej.

Wiedzę o procesach klimatycznych i kondycji planety respondenci pozyskują 
głównie z telewizji i Internetu, choć jednocześnie tylko około co piąty badany 
uważa te źródła informacji za wiarygodne i rzetelne. Zdaniem badanych 
najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o zmianach klimatu i kondycji 
planety są publikacje naukowe, ale posiłkuje się nimi jedynie co piąty badany. 
Do dość popularnych źródeł, które jednocześnie stosunkowo często uznawane 
są za wiarygodne, należą filmy przyrodnicze i dokumentalne.

3. Źródła wiedzy na temat zmiany klimatu
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Źródła informacji na temat zmiany klimatu i ich wiarygodność
Zmienne społeczno-demograficzne

Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat zmiany klimatu i kondycji planety? 

Które źródła informacji na temat zmiany klimatu uważa Pan/i za wiarygodne? 

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Żadne

TV

TV

Internet

Internet

Książki

Książki

Radio

Radio

Prasa

Prasa

Filmy przyrodnicze i dokumentalne

Filmy przyrodnicze i dokumentalne

Pozarządowe organizacje ekologiczne

Pozarządowe organizacje ekologiczne

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

Media społecznościowe

Media społecznościowe

Rodzina i znajomi

Rodzina i znajomi

Polityce i działania rządu

Polityce i działania rządu

58%

58%

57%

41%

25%

22%

17%

16%

16%

8%

9%

9%

14%

15%

28%

33%

38%

14%

4%

9%

2%

4%

4%

1%

1%

Zdaniem badanych najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o  zmianach kli-
matu i kondycji planety są publikacje naukowe – tak uważa 42% ankietowanych, 
ale posiłkuje się nimi jedynie 22%. Najpopularniejsze kanały informacyjne to tele-
wizja i Internet (średnio sześciu na dziesięciu zapytanych w każdym przypadku), 
przy czym media te są wiarygodne dla odpowiednio 33% i 28%. Podobna róż-
nica występuje w odniesieniu do publikacji naukowych, gdzie preferowane źródło 
wiedzy plasuje się niżej w rankingu wiarygodności. Do dość popularnych „infor-
matorów”, które jednocześnie stosunkowo często uznawane są za wiarygodne 
należą filmy przyrodnicze i dokumentalne. 

42%
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Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Internet 60% 55% 90% 71% 53% 58% 43% 29% 34% 64% 74%

Prasa 29% 20% 30% 21% 38% 17% 18% 25% 22% 20% 33%

TV 63% 53% 49% 36% 55% 66% 74% 77% 86% 55% 34%

Radio 17% 14% 31% 14% 12% 13% 18% 7% 13% 16% 17%

Publikacje naukowe 18% 27% 30% 33% 20% 21% 16% 10% 4% 30% 33%

Media społecznościowe 16% 19% 24% 28% 16% 19% 8% 8% 5% 21% 25%

Pozarządowe organizacje ekologiczne 17% 11% 30% 21% 17% 11% 5% 2% 5% 19% 19%

Politycy i działania rządu 3% 5% 3% 7% 1% 7% 5% 1% 2% 6% 4%

Filmy przyrodnicze i dokumentalne 41% 42% 32% 50% 48% 38% 35% 40% 35% 41% 47%

Książki 15% 16% 8% 16% 25% 16% 13% 12% 7% 18% 22%

Rodzina i znajomi 7% 11% 6% 7% 21% 12% 4% 2% 11% 10% 5%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 0%

Źródła informacji na temat zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat zmiany klimatu i kondycji planety?

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi
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Źródła informacji na temat zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat zmiany klimatu i kondycji planety?

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi

Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś Małe miasto 
do 50 tys.

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Internet 47% 63% 55% 64% 80% 75% 73% 58% 51% 47% 55%

Prasa 19% 29% 21% 51% 34% 30% 43% 23% 18% 18% 27%

TV 65% 59% 49% 74% 43% 46% 35% 58% 55% 63% 70%

Radio 12% 19% 13% 21% 22% 12% 17% 14% 12% 16% 17%

Publikacje naukowe 14% 24% 30% 20% 33% 26% 36% 31% 20% 13% 19%

Media społecznościowe 15% 15% 12% 31% 31% 26% 28% 18% 9% 13% 16%

Pozarządowe organizacje ekologiczne 12% 18% 11% 15% 18% 24% 30% 20% 6% 7% 11%

Politycy i działania rządu 5% 5% 0% 7% 4% 2% 1% 8% 2% 7% 2%

Filmy przyrodnicze i dokumentalne 35% 41% 48% 45% 49% 46% 56% 42% 38% 32% 42%

Książki 10% 19% 19% 17% 22% 21% 21% 15% 18% 13% 13%

Rodzina i znajomi 11% 9% 1% 11% 12% 5% 5% 8% 8% 11% 11%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 0%
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Źródła informacji na temat zmiany klimatu
Omówienie wyników

Wiarygodne źródła informacji na temat zmiany klimatu
Omówienie wyników

PŁEĆ
Kobiety częściej niż mężczyźni informacje o zmianie klimatu pozyskują z prasy 
i z ekologicznych organizacji pozarządowych. Wśród mężczyzn natomiast odno-
towano więcej wskazań dla publikacji naukowych oraz znajomych i rodziny.  

WIEK
Internet jest wykorzystywany przede wszystkim przez osoby młode – im star-
sze grupy, tym niższy odsetek wykorzystujących to źródło informacji. Z kolei, 
w porównaniu do osób w wieku 18-49 lat, sześćdziesięciolatkowie i starsi istotnie 
częściej pozyskują wiedzę z telewizji. 

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy metropolii różnią się w sposób istotny od osób zamieszkujących wsie, 
małe i średnie miasta, w ten sposób, że częściej wskazują internet i media spo-
łecznościowe jako jedne z głównych źródeł informacji o zmianie klimatu. 

WYKSZTAŁCENIE
Podstawowym źródłem wiedzy o zmianie klimatu dla osób z wykształceniem 
podstawowym i  zawodowym jest telewizja. Absolwenci szkół wyższych czę-
ściej (niż słabiej wykształceni uczestnicy badania) wskazywali internet i prasę. 
Jednocześnie badani z  wykształceniem przynajmniej średnim częściej odpo-
wiadali, że o  zmianie klimatu dowiadują się z  publikacji naukowych, mediów 
społecznościowych czy książek.

POGLĄDY POLITYCZNE
Dla osób zorientowanych lewicowo (mniej lub bardziej) częściej niż dla osób 
(mniej lub bardziej) prawicowych źródłami informacji dotyczącymi zmiany klimatu 
są internet i ekologiczne organizacje pozarządowe. 

PŁEĆ
Kobiety częściej niż mężczyźni uważają telewizję i prasę za wiarygodne źródła 
informacji o zmianie klimatu. Wśród mężczyzn natomiast obserwujemy wyższy 
odsetek odpowiedzi, że są nimi publikacje naukowe.

WIEK
Osoby w wieku 18-29 lat częściej niż starsi uczestnicy badania twierdzą, że inter-
net jest wiarygodnym źródłem informacji o zmianach klimatycznych. Respondenci 
powyżej 60. roku życia częściej niż badani w wieku 18-49 lat wskazują telewizję.

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy wsi częściej (niż małych i średnich miast oraz metropolii) uważają, 
że telewizja jest wiarygodnym źródłem informacji o zmianach klimatycznych. 
Jednocześnie wśród mieszkańców metropolii odnotowujemy wyższy (niż w przy-
padku mniejszych miejscowości) odsetek wskazań na publikacje naukowe.

WYKSZTAŁCENIE
Internet jest wiarygodnym źródłem informacji o  klimacie – taką opinię czę-
ściej podzielają absolwenci szkół wyższych niż słabiej wykształceni uczestnicy 
badania.

POGLĄDY POLITYCZNE
Osoby o afiliacji lewicowej częściej niż pozostali respondenci są zdania, że poza-
rządowe organizacje ekologiczne są wiarygodnym źródłem informacji na temat 
zmiany klimatu. 
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Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Internet 60% 55% 90% 71% 53% 58% 43% 29% 34% 64% 74%

Prasa 29% 20% 30% 21% 38% 17% 18% 25% 22% 20% 33%

TV 63% 53% 49% 36% 55% 66% 74% 77% 86% 55% 34%

Radio 17% 14% 31% 14% 12% 13% 18% 7% 13% 16% 17%

Publikacje naukowe 18% 27% 30% 33% 20% 21% 16% 10% 4% 30% 33%

Media społecznościowe 16% 19% 24% 28% 16% 19% 8% 8% 5% 21% 25%

Pozarządowe organizacje ekologiczne 17% 11% 30% 21% 17% 11% 5% 2% 5% 19% 19%

Politycy i działania rządu 3% 5% 3% 7% 1% 7% 5% 1% 2% 6% 4%

Filmy przyrodnicze i dokumentalne 41% 42% 32% 50% 48% 38% 35% 40% 35% 41% 47%

Książki 15% 16% 8% 16% 25% 16% 13% 12% 7% 18% 22%

Rodzina i znajomi 7% 11% 6% 7% 21% 12% 4% 2% 11% 10% 5%

Żadne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 0%

Wiarygodne źródła informacji na temat zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Które źródła informacji na temat zmiany klimatu uważa Pan/i za wiarygodne? 

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi
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Źródła informacji na temat zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Internet 25% 28% 31% 25% 36% 32% 24% 31% 20% 21% 37%

Prasa 7% 11% 4% 14% 18% 8% 11% 11% 3% 5% 13%

TV 46% 24% 23% 36% 22% 24% 12% 34% 24% 37% 44%

Radio 6% 11% 5% 13% 9% 6% 4% 9% 3% 5% 13%

Publikacje naukowe 28% 48% 47% 38% 66% 44% 61% 54% 45% 29% 35%

Media społecznościowe 8% 13% 2% 5% 10% 9% 7% 6% 7% 6% 14%

Pozarządowe organizacje ekologiczne 12% 13% 22% 12% 15% 30% 31% 13% 5% 7% 15%

Politycy i działania rządu 3% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 5% 1% 1% 2%

Filmy przyrodnicze i dokumentalne 28% 47% 53% 32% 37% 39% 42% 49% 34% 33% 36%

Książki 7% 26% 13% 8% 20% 14% 16% 18% 15% 10% 15%

Rodzina i znajomi 4% 2% 4% 4% 5% 5% 4% 6% 1% 2% 4%

Żadne 6% 2% 1% 11% 2% 0% 1% 1% 6% 8% 4%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 6% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 8% 5% 2%

Które źródła informacji na temat zmiany klimatu uważa Pan/i za wiarygodne? 

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi
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Dostępność informacji dotyczących zmiany klimatu

Jak określił(a)by Pan/i ilość 
informacji dotyczących 
zmiany klimatu i jej skutków 
przekazywanych w mediach i innych 
źródłach? 

Czy chciał(a)by Pan/i wiedzieć więcej na 
temat działań, jakie we własnym zakresie 
mogłaby Pani/mógłby Pan podejmować 
dla przeciwdziałania zmianie klimatu? 

Ponad połowa badanych dostrzega deficyt informacji dotyczących zmiany klimatu 
i jej skutków w mediach i innych tym podobnych źródłach. Z kolei ich nadmiar – 
niespełna co dziesiąty. Blisko co trzeci zapytany uważa, że poziom tych informacji 
jest wystarczający. 

Badani chcieliby wiedzieć więcej na temat tego, jak we własnym zakresie mogą 
przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Taką chęć wykazuje 67% zapytanych. 
Z kolei trzech na dziesięciu nie jest zainteresowanych takimi informacjami, co 
można tłumaczyć dwojako – z jednej strony całkowitym brakiem zainteresowania 
klimatem lub (subiektywnie) wystarczającą wiedzą w w/w kwestii.

32%

53%

6%

9%

Jest wystarczająca

Jest za dużo informacji na ten temat

Jest za mało informacji na ten temat

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Jest wystarczająca

Jest za dużo informacji na ten temat

Jest za mało informacji na ten temat

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć

30%

67%

2%

53%

67%

Dostępność informacji dotyczących zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Jak określił(a)by Pan/i ilość informacji dotyczących zmiany klimatu i jej skutków 
przekazywanych w mediach i innych źródłach? 

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

4%

5% 7%

45% 61% 

31% 

15% 

34% 

WIEK
4% 6%

4%

2%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

49% 49% 

7%

9%

12%

16%

25%
44%

21%

41%

68% 66% 

37% 

48% 

8% 16% 

8% 

39% 

23% 
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Dostępność informacji dotyczących zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

MIEJSCOWOŚĆ

POGLĄDY POLITYCZNE
5%

4%
5%

1% 2% 6% 8%

3%

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

13%

9%

65% 71%

9%

55%

37%
19%28%

38%

43%

34%

38%

19%

62%

27%

44% 35%

52%

65%

19%

44%

35%

17%

33%

15% 

5% 7%

6%

8% 5% 4% 5% 3%

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie  miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże  miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

58%
39%

10%

20%

25%
18%

47%
29% 38%

58% 63% 53%

9% 3% 5%

7%8%12%

WYKSZTAŁCENIE

58%46%

34% 31% 32%

13%

55%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

Jest wystarczająca

Jest za dużo informacji na ten temat

Jest za mało informacji na ten temat

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Dostępność informacji dotyczących zmiany klimatu
Omówienie wyników

PŁEĆ
Kobiety częściej są zdania, że w mediach jest za mało informacji dotyczących 
zmiany klimatu. Natomiast większy odsetek mężczyzn (niż kobiet) uważa, że 
takich informacji jest w nadmiarze. 

WIEK
Najczęściej zbyt małą dostępność informacji na temat zmian klimatycznych 
wskazują trzydziestolatkowie oraz pięćdziesięciolatkowie. 

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy małych miejscowości częściej (niż wsi i średnich miast) twierdzą, że 
dostępność w/w informacji jest wystarczająca. 

WYKSZTAŁCENIE
Osoby z  wykształceniem przynajmniej średnim różnią się istotnie od słabiej 
wykształconych respondentów w tym sensie, że częściej odczuwają niedosyt 
ilości informacji dotyczących kwestii związanych z klimatem.

POGLĄDY POLITYCZNE
Wśród osób o poglądach lewicowych odnotowujemy wyższe, w porównaniu do 
osób prawicowych, odsetki wskazań, że dostępność wiadomości odnośnie zmiany 
klimatu jest niedostateczna. Jednocześnie badani o poglądach centrowych i pra-
wicowych częściej twierdzą, że dostępność ta jest wystarczająca.
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Otwartość na wiedzę - jak jednostka może wpływać na klimat?
Zmienne społeczno-demograficzne

Otwartość na wiedzę - jak jednostka może wpływać na klimat?
Omówienie wyników

PŁEĆ
Kobiety w porównaniu do mężczyzn chętniej dowiedziałyby się więcej na temat 
działań, jakie mogą podejmować we własnym zakresie, w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu. 

WIEK
Czterdziestolatkowie częściej, w  porównaniu do trzydziestolatków oraz osób 
w wieku 50-69 lat, wykazują brak zainteresowania dodatkową wiedzą na temat 
w/w pro-klimatycznych działań. 

WYKSZTAŁCENIE
Osoby o  poglądach prawicowych (i centroprawicowych) różnią się w  sposób 
istotny od badanych o poglądach centrowych w tym sensie, że częściej nie są 
zainteresowane dodatkowymi informacjami odnośnie działań proekologicznych, 
które przeciwdziałają zmianie klimatu.

POGLĄDY POLITYCZNE
O działaniach, które można samodzielnie podejmować, by przeciwdziałać zmia-
nom klimatycznym, częściej chcą dowiadywać się osoby z  wykształceniem 
przynajmniej średnim w  porównaniu do słabiej wykształconych uczestników 
badania. 

WIEK
5% 2% 3% 4% 1%

77% 74%

21% 25%
36%

53%

75% 64%
61%

34% 45%
21%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

61%

35%

1% 4%

73%

26%

WYKSZTAŁCENIE
2% 1%4%

27%36%

61%
70% 71%

28%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższa

2% 1% 7%

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

36%
24% 26%

73% 78%

20%

76% 62%

40%

60% 63%

30%

POGLĄDY POLITYCZNE

Tak

Nie

Nie wiem/
Trudno 
powiedzieć

Czy chciał(a)by Pan/i wiedzieć więcej na temat działań, jakie we własnym zakresie 
mogłaby Pani/mógłby Pan podejmować dla przeciwdziałania zmianie klimatu? 
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Większość dorosłych Polaków poważnie traktuje globalne ocieplenie 
i postrzega je jako problem. Jedynie mniej niż jedna dziesiąta Polaków zaprze-
cza faktowi zmiany klimatu.

Badani mają świadomość, a przynajmniej tak deklarują, że klimat na Ziemi 
się zmienia. Co więcej, za zachodzące procesy winią głównie aktywność 
człowieka. Zdają się też być świadomi tego, że podejmowane przez nich 
codziennie decyzje i działania mają wpływ na kondycję planety i starają się 
postępować, uwzględniając tę wiedzę. Prawie 7 na 10 respondentów chciałoby 
wiedzieć więcej na temat tego, jak we własnym zakresie można przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym.

4. Stosunek do ochrony środowiska 
i zmian klimatu
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Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu

Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 

ZMIANA KLIMATU JEST ZAGROŻENIEM DLA PRZYSZŁOŚCI PLANETY 
I MOŻE SPOWODOWAĆ KATASTROFĘ EKOLOGICZNĄ

STAN ŚRODOWISKA JEST DLA MNIE WAŻNY

JESTEŚMY W STANIE POWSTRZYMAĆ KATASTROFĘ EKOLOGICZNĄ ZWIĄZANĄ ZE ZMIANĄ KLIMATU

SKUTKI ZACHODZĄCEJ ZMIANY KLIMATU TO ODLEGŁA PRZYSZŁOŚĆ

ZMIANA KLIMATU STANOWI ZAGROŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLSKI

ZMIANA KLIMATU JEST SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA

ZMIANA KLIMATU TO FAKT NAUKOWY

MOJE CODZIENNE DECYZJE I PODEJMOWANE PRZEZE MNIE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW  
NA KONDYCJĘ PLANETY

W SWOIM CODZIENNYM ŻYCIU STARAM SIĘ PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

3%

1%

2% 4%

4%

1%

5%

2%

2%

2%

1%

3% 3%

2%

1%

1%

61%

74%

29%

14%

39%

51%

60%

38%

51%

23%

25%

44%

23%

43%

41% 6%

28%

44%

33%

11%

22%

34%

12%

25% 4%

14%

7% 7%



72 | WPŁYW KRYZYSU KLIMATYCZNEGO NA DECYZJE ZAKUPOWE 73

Zdaniem badanych zmiana klimatu…

spowodowana jest działalnością człowieka

to fakt naukowy

stanowi zagrożenie dla mieszkańców Polski

jest zagrożeniem dla przyszłości planety i może 
spowodować katastrofę ekologiczną

88%

Badani deklarują, że…

stan środowiska jest dla nich ważny

jesteśmy w stanie powstrzymać katastrofę ekologiczną 
związaną ze zmianą klimatu

w swoim codziennym życiu starają się 
podejmować działania z myślą o środowisku

są świadomi tego, że ich codzienne decyzje i podejmowane 
przez nich działania mają wpływ na kondycję planety

99%

92%

81%

73%

85%

84%

82%

Badani mają świadomość zachodzących zmian klimatycznych (a przynajmniej na poziomie dekla-
ratywnym). Zdecydowana większość uważa, że zmiana klimatu to niezaprzeczalny fakt – 85% 
Jednocześnie 88% za zachodzące procesy wini człowieka. Większość deklaruje też, że w swoim 
codziennym życiu stara się podejmować działania z myślą o środowisku (92%). Jednomyślnie 
wskazują też, że stan środowiska to dla nich kwestia istotna (99%). Respondenci w większości są 
świadomi tego, że ich codzienne decyzje i podejmowane przez nich działania mają wpływ na kon-
dycję planety (81%). W zachodzących procesach klimatycznych upatrują zagrożenia zarówno dla 
mieszkańców Polski (82%), jak i całej planety (85%). Przy czym dla około czterech na dziesięciu 
jest to odległa przyszłość. 
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Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
ZMIANA KLIMATU JEST ZAGROŻENIEM DLA PRZYSZŁOŚCI PLANETY I MOŻE SPOWODOWAĆ 
KATASTROFĘ EKOLOGICZNĄ

84% TAK NIE NIE WIEM14% 2%

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

48%

26%

19%

74%

20%

1% 2% 2% 3%3%

WIEK
4%

6%

4%

4% 4% 4% 4% 3%

64% 62%

31%
12%

23%

16%

25%

54%

20%

65% 53%
72%

16% 22%
9%

22%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

WYKSZTAŁCENIE

28%
9%18%

12%

66% 59% 59%

29%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła 
policealna

Szkoła wyższa

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

1% 4%1%3%

1% 2% 2%
1% 5%4%

PŁEĆ
Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni w zmianach klimatu upatrują zagrożenia 
dla przyszłości planety. Różnica w odsetkach dla odpowiedzi „zdecydowanie tak” 
(zgadzam się z w/w stwierdzeniem) to aż 26 pp. (74% vs 48%). 

WIEK
Istotne różnice widoczne są też w grupach wiekowych. Młodsi respondenci czę-
ściej mają poczucie, że procesy klimatyczne są zagrożeniem dla przyszłości 
planety i mogą spowodować katastrofę ekologiczną – to istotna różnica w sto-
sunku do czterdziesto- i siedemdziesięciolatków. 

WYKSZTAŁCENIE
Stosunek do w/w stwierdzenia częściowo różnicuje też wykształcenie. 
Przekonania zgodne z tezą występują częściej wśród absolwentów co najmniej 
szkół średnich niż wśród słabiej wykształconych.

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników
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PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE
3%

1%

12%

4%

21%
12%

63%

23%

61% 55%

17%

21%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższa

2% 3%

Kobieta Mężczyzna

44%

28%

20%

45%

30%

23%

1% 5%

1% 3%

WIEK
5% 1% 6% 3% 1%

63%

11%

32%

22% 23%

39%

31%

24%

34%

35%

45%

29%

42%
21%

12%

67%

27% 17%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

2%
4% 3% 3%

36%

22% 18%

49%

19%

26%

44%

39% 31%

12%

55%

27%

56%

18%

22%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
2% 2% 5% 3%6%

1% 4% 2% 1%

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

PŁEĆ
Płeć zasadniczo nie różnicuje stopnia poparcia dla tezy, że ludzie mogą powstrzy-
mać katastrofę ekologiczną związaną ze zmianą klimatu. Takie przekonanie jest 
podobnie częste wśród kobiet i mężczyzn.

WIEK
Zmienną, wyraźnie różnicującą nastawienie respondentów do w/w twierdzenia 
jest wiek. Chociaż całościowo, to najmłodsi badani najczęściej są skłonni twier-
dzić, że jesteśmy w stanie zatrzymać katastrofę ekologiczną, to jednak wyrażają 
oni taką opinie mniej zdecydowanie niż starsi (przewaga wskazań „raczej tak”). 

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy terenów wiejskich istotnie częściej niż mieszkańcy małych miast 
i metropolii mają pewność co do tego, że ludzie mogą powstrzymać katastrofę 
ekologiczną.

WYKSZTAŁCENIE
Opinie w tym temacie, determinuje także wykształcenie, w ten sposób, że cał-
kowitą pewność, co do tego, że działania człowieka mogą zatrzymać negatywne 
skutki zmian klimatu, istotnie częściej mają absolwenci szkół podstawowych niż 
lepiej wykształceni.

73%
TAK

NIE

NIE WIEM

24%

3%

Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
JESTEŚMY W STANIE POWSTRZYMAĆ KATASTROFĘ EKOLOGICZNĄ ZWIĄZANĄ ZE ZMIANĄ KLIMATU

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników
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Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
ZMIANA KLIMATU STANOWI ZAGROŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLSKI

82% TAK NIE

NIE WIEM

16%

1%

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

31%

44%

20%

45%

10%

44%

1% 2%

WIEK
1%

4% 1% 1% 2%2% 2%

46% 33%

43%

9%
18%

46%

16%

46%

39%

32%

34% 34%43%

48%

25%
13%

51%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

1% 2% 3%3%4%

3%

PŁEĆ
Generalnie to kobiety (częściej niż mężczyźni) mają poczucie, że zmiana klimatu 
stanowi zagrożenie dla mieszkańców naszego kraju, dodatkowo w istotnie więk-
szym stopniu mają co do tego całkowitą pewność.  

WIEK
Opinie na powyższy temat częściowo determinuje także wiek, w  tym sensie, 
że większy odsetek potwierdzeń tezy charakteryzuje młodszych niż starszych 
respondentów. W/w pogląd najczęściej negują czterdziestolatkowie. 

MIEJSCOWOŚĆ
Zróżnicowanie w ocenach widoczne jest też w klasach wielkości miejscowości. 
Istotnie więcej jednoznacznych potwierdzeń tezy: zmiana klimatu stanowi zagro-
żenie dla mieszkańców Polski, notujemy wśród mieszkańców średnich miast niż 
małych miejscowości i obszarów wiejskich. 49%

12% 17%

47%

34%

16%

29%

35%
52%

17%

44%

37%

40%

40%

14%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
2% 1% 2% 1%3%

2% 1% 4%

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników
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WYKSZTAŁCENIE 3% 2%

2%

28%12%

46%

26%

15%

61% 66%

26%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższa

2% 2%

2%

3%

3%

WIEK

4%
3%

1%

3% 5% 1%

82%

47%

15%

42%

19%

51%

46%

33%

11%

40%

44%

26%

58%

18%

21%

11%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

6%

1%

2%

2% 5% 3%

42%
26%

55%

11%
26%

42%
61%

18%

29%

49% 60%

33%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

9%
6%

7% 3%

5%
4%

1% 1% 5%

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

WYKSZTAŁCENIE
W  grupach wykształcenia, istotne różnice występują między słabiej a  lepiej 
wykształconymi, w tym sensie, że absolwenci szkół podstawowych/zawodowych 
wyraźnie częściej mają wątpliwości co do tego, że zmiana klimatu jest faktem 
naukowym. 

WIEK
Bezsprzeczne potwierdzenie tezy, że zmiana klimatu to fakt naukowy najczęściej 
występuje wśród trzydziestolatków, co stanowi istotną statystycznie różnicę 
wobec pozostałych grup wiekowych. 

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy miast (poza dużymi miejscowościami) istotnie częściej niż miesz-
kańcy terenów wiejskich są zdania, że zmiany klimatyczne to niezaprzeczalnie 
fakt naukowy. 

84%
TAK NIE

9%
NIE WIEM

7%

Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
ZMIANA KLIMATU TO FAKT NAUKOWY

6%
1%

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników
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PŁEĆ
Płeć wyraźnie determinuje poparcie dla tezy, że zmianę klimatu powodują działa-
nia podejmowane przez człowieka. Całościowy odsetek potwierdzeń jest większy 
wśród kobiet niż mężczyzn, równocześnie kobiety częściej nie mają co do tego 
żadnych wątpliwości (72% vs 47% odpowiedzi zdecydowanych).

WIEK
Na postawy wobec w/w kwestii wpływa także wiek. Najstarsi respondenci, cho-
ciaż ogółem zgadzają się z tym, że to człowiek powoduje zmiany klimatyczne, 
to jednak głównie w stopniu umiarkowanym, co istotnie odróżnia ich od młod-
szych (wśród, których częściej występuje jednoznaczne potwierdzenie tej tezy). 
Najwięcej zaprzeczeń i równocześnie najmniej potwierdzeń odnotowano wśród 
czterdziestolatków.  

POGLĄDY POLITYCZNE
Opinie różnicują także afiliacje polityczne. Osąd, że ingerencja człowieka powo-
duje zmiany klimatu przeważa wśród osób o  poglądach lewicowych, ale też 
centrowych, co zasadniczo odróżnia je od osób zorientowanych prawicowo.

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

31%

9%20% 21%

77%
60%

30%

77%

50%

37%

9%
10%

42%

68%

23%

POGLĄDY POLITYCZNE

1%

1% 4% 3%1% 1% 1% 2%4% 2%

1% 1% 5% 4%6%

WIEK

72% 66%

26%
16%

10%

57%

49%
64%

40%

72%

16%

6%

7%

28%

12%
25%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

5%

1% 1% 5%3% 2%4%

5%
2% 3%2% 2%

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

33%

47%

9%

72%

23%

2% 2% 3%

1% 7%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
ZMIANA KLIMATU JEST SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników

88
TAK NIE

9%
NIE WIEM

3%
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7%2%

6% 3%

7%

PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE
2%

5%

9%11% 6%

3%

34%

36%

27%

26%

35%

21%
41%

13%

37%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższaKobieta Mężczyzna

34%

30%

20%

34%

17%
17%

30%

2% 6%
6%

WIEK
2%6% 1% 9% 3%

38%

12%

13% 29%

34%
20%

18%

33%

12%

21%

41%

28%

10%

41%

26%

32%

23%16%

40%

36%

20%
26%
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23%

35%

16%
38%

37%

24%

28%

47%

24% 10%

28%

37%

22%

44%

10%
11%

30%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

3% 5% 3% 4%7%

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

PŁEĆ
Ogółem, myślenie o negatywnych następstwach zmian klimatycznych w katego-
riach odległej przyszłości jest nieco częstsze wśród mężczyzn niż wśród kobiet, 
przy czym w grupie kobiet odnotowano wyższy odsetek odpowiedzi „zdecydowa-
nie tak” niż w grupie mężczyzn.

WIEK
Przekonanie, że skutki zachodzącej zmiany klimatu to odległa przyszłości najczę-
ściej podzielają siedemdziesięciolatkowie. Generalnie im starsi respondenci, tym 
odsetek takich opinii jest większy. Zaprzeczenia dominują wśród młodych, w tym 
szczególnie poniżej 30. lat. 

MIEJSCOWOŚĆ
Stosunek do eksplorowanego twierdzenia zdeterminowany jest także przez miej-
sce zamieszkania. Najczęściej to mieszkańcy obszarów wiejskich wskazują, że 
skutki zmian klimatu odczujemy dopiero w dalekiej przyszłości – to istotnie odróż-
nia ich od mieszkańców miast (różnej wielkości). Równocześnie jest to jedyna 
grupa (na tle pozostałych podgrup w kategorii), w której takie przekonania wystę-
pują częściej niż opinie przeciwne.

WYKSZTAŁCENIE
W przypadku klas wykształcenia, to osoby po szkołach podstawowych/zawodo-
wych częściej są zdania, że następstwa zmiany klimatu to odległa przyszłość niż 
absolwenci szkół średnich lub wyższych. 

37%
TAK

NIE

NIE WIEM

59%

4%

Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
SKUTKI ZACHODZĄCEJ ZMIANY KLIMATU TO ODLEGŁA PRZYSZŁOŚĆ

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników
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Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
MOJE CODZIENNE DECYZJE I PODEJMOWANE PRZEZE MNIE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW 
NA KONDYCJĘ PLANETY

82% TAK NIE NIE WIEM16% 2%

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

31%

37%

22%

46%

48%

1% 4% 2% 1%3%

WIEK
4%

1%

1% 8% 6% 3%8%

47% 33%

49%

21%

39%

24%

47%

34%

42%

38%
24%

58%

23%

10% 15%

52%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

WYKSZTAŁCENIE

42%

9%

21%

41%

26%
46% 45%

45%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła 
policealna

Szkoła wyższa

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

2% 2% 1% 1%6%

3% 8% 1% 6% 3%
7%

PŁEĆ
Poglądy na ten temat istotnie determinuje płeć – to kobiety zasadniczo częściej 
są przekonane, że od ich codziennych wyborów zależy stan planety. 

WYKSZTAŁCENIE
Większa świadomość tego, że codzienne decyzje człowieka mają wpływ na kon-
dycję planety charakteryzuje lepiej wykształconych (absolwentów szkół średnich 
i wyższych) w porównaniu do absolwentów szkół podstawowych/zawodowych. 

WIEK
Najmłodsi respondenci, istotnie częściej niż pozostałe grupy wiekowe, nie mają 
żadnych wątpliwości co do tego, że ich codzienne decyzje mają wpływ na kondy-
cję planety. Równocześnie, trzydziestolatkowie twierdzą tak istotnie częściej niż 
siedemdziesięciolatkowie. 

2%

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników
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4% 4%

7% 4% 2% 4% 9%

2% 4% 4%

4% 1%

1% 1% 1% 1% 1%

1% 1%
WIEK

57%

38%

32%

61%

47%

47%

42%

69%

47%49%

8%

35%

11%

29%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

32% 49%

52%

42%

48%58%

49%

45%

54%

35%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć

PŁEĆ
Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni deklarują, że w swoim codziennym życiu 
starają się podejmować działania z myślą o środowisku. 

WIEK
W grupach wiekowych takie działania „zdecydowanie” podejmują przede wszyst-
kim pięćdziesięciolatkowie, co istotnie odróżnia ich od pozostałych. Jednocześnie 
sześćdziesięciolatkowie istotnie częściej deklarują podejmowanie aktywności 
z myślą o ekologii niż trzydziestolatkowie (wśród 30-39-latków dodatkowo notu-
jemy najniższy wskaźnik jednoznacznych potwierdzeń w/w tezy). 

MIEJSCOWOŚĆ
W  klasach miejscowości odsetki zdecydowanych potwierdzeń są najwyższe 
wśród mieszkańców wsi i spadają wraz ze wzrostem wielkości miejscowości. 
Dodatkowo, istotna różnica występuje między terenami wiejskimi i małymi mia-
stami a metropoliami, (w tym sensie, że mieszkańcy mniejszych miejscowości 
częściej zdecydowanie deklarują, że dbają o środowisko w codziennym życiu).  

WYKSZTAŁCENIE
Działania z myślą o ekologii częściej, w stopniu zdecydowanym deklarują też 
osoby gorzej wykształcone (istotna różnica w stosunku do absolwentów szkół 
średnich i  wyższych), a  odsetek takich wskazań spada wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia. 

92%
TAK

NIE

NIE WIEM

7%

1%

Czy zgadza się Pan/i lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
W SWOIM CODZIENNYM ŻYCIU STARAM SIĘ PODEJMOWAC DZIAŁANIA Z MYŚLĄ O ŚRODKOWISKU

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Stosunek do ochrony środowiska i zmiany klimatu
Omówienie wyników

1%

2%

1%

PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE

2% 4%1% 14%

11%

4%

45%36%

27% 51% 42%

54%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższaKobieta Mężczyzna

44%

43%59%

39%

2% 1%1% 1%1% 2%

10%
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Podejmowane działania proekologiczne
Zmienne społeczno-demograficzne

Jakie działania podejmuje Pan/i z myślą o planecie?

Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Segreguję odpady 94% 88% 98% 93% 86% 99% 92% 83% 88% 93% 94%

Używam wielorazowych reklamówek 66% 71% 96% 84% 74% 51% 55% 47% 41% 81% 79%

Ograniczam użycie plastiku 80% 73% 88% 67% 78% 83% 87% 62% 78% 77% 75%

Staram się zmniejszyć zużycie wody 81% 70% 95% 84% 76% 71% 74% 58% 67% 80% 81%

Zmieniam dietę na bardziej korzystną dla środowiska 
– ograniczam spożycia mięsa i produktów 
nabiałowych na rzecz produktów roślinnych

27% 24% 41% 31% 20% 24% 27% 12% 9% 37% 28%

Wybieram publiczne środki transportu lub bardziej 
ekologiczne, np. rower zamiast samochodu 32% 30% 80% 29% 25% 21% 26% 14% 15% 43% 32%

Ograniczam podróże samolotem 22% 26% 41% 30% 25% 20% 20% 5% 6% 38% 24%

Ograniczam kupowanie – staram 
się żyć minimalistycznie 41% 35% 52% 34% 35% 56% 36% 23% 38% 43% 34%

Staram się działać zgodnie z zasadą „zero waste” 41% 32% 53% 61% 29% 37% 23% 16% 12% 53% 43%

Wspieram organizacje proekologiczne (popierając 
petycje / wpłacając środki pieniężne itp.) 13% 20% 18% 24% 20% 13% 14% 5% 3% 20% 23%

Korzystam z odnawialnych źródeł energii 24% 30% 56% 25% 36% 28% 10% 11% 20% 32% 28%

Inne 1% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 2%

92% 92%

TOP 3

92%

Segreguję  
odpady

Ograniczam 
użycie plastiku

Staram się  
zmniejszyć  
zużycie wody
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Podejmowane działania proekologiczne
Zmienne społeczno-demograficzne

Jakie działania podejmuje Pan/i z myślą o planecie?

Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Segreguję odpady 92% 91% 90% 95% 93% 91% 92% 92% 87% 85% 91%

Używam wielorazowych reklamówek 53% 77% 81% 69% 77% 66% 76% 68% 53% 62% 66%

Ograniczam użycie plastiku 77% 85% 67% 78% 74% 78% 81% 76% 68% 73% 78%

Staram się zmniejszyć zużycie wody 72% 77% 84% 77% 78% 76% 76% 79% 57% 72% 76%

Zmieniam dietę na bardziej korzystną dla środowiska 
– ograniczam spożycia mięsa i produktów 
nabiałowych na rzecz produktów roślinnych

18% 25% 33% 39% 35% 34% 43% 36% 11% 14% 34%

Wybieram publiczne środki transportu lub bardziej 
ekologiczne, np. rower zamiast samochodu 19% 41% 24% 45% 53% 34% 35% 37% 22% 25% 34%

Ograniczam podróże samolotem 17% 30% 23% 20% 31% 30% 28% 24% 16% 25% 30%

Ograniczam kupowanie – staram 
się żyć minimalistycznie 31% 44% 43% 51% 42% 44% 42% 45% 25% 26% 44%

Staram się działać zgodnie z zasadą „zero waste” 33% 38% 42% 36% 41% 44% 50% 44% 17% 21% 44%

Wspieram organizacje proekologiczne (popierając 
petycje / wpłacając środki pieniężne itp.) 16% 14% 16% 22% 19% 30% 30% 16% 10% 10% 30%

Korzystam z odnawialnych źródeł energii 31% 36% 14% 21% 19% 23% 27% 29% 25% 17% 23%

Inne 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 1% 1% 0% 0%
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PŁEĆ
Kobiety częściej niż mężczyźni segregują odpady, ograniczają użycie plastiku 
oraz działają zgodnie z zasadą „zero waste”. Mężczyźni natomiast nieco częściej 
wspierają organizacje proekologiczne.

WIEK
Osoby powyżej 50. roku życia rzadziej niż młodsze grupy respondentów uży-
wają wielorazowych reklamówek. Jednocześnie takie działanie jest najczęściej 
podejmowane przez najmłodszych, wśród których dodatkowo obserwujemy 
najwyższe odsetki deklaracji na zmniejszanie zużycia wody, wyboru transportu 
publicznego i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy średnich i dużych miast oraz metropolii częściej niż osoby zamiesz-
kujące obszary wiejskie deklarują, że z myślą o planecie zmieniają dietę na 
bardziej korzystną dla środowiska. Wśród mieszkańców wsi odnotowujemy 
niższy (niż w przypadku mieszkańców małych i średnich miast) odsetek wska-
zań dla reklamówek wielorazowych oraz minimalizmu w zakupach.

WYKSZTAŁCENIE
Wiele rodzajów działań proekologicznych jest podejmowanych częściej przez 
absolwentów szkół średnich i  wyższych niż przez osoby słabiej wykształ-
cone. Największe różnice obserwujemy w przypadku używania wielorazowych 
reklamówek, działań zgodnych z zasadą „zero waste”, a także zmiany diety na 
bardziej ekologiczną. 

POGLĄDY POLITYCZNE
Badani o poglądach lewicowych i centrowych, częściej w porównaniu do osób 
zorientowanych prawicowo, deklarują, że starają się zmienić dietę z  myślą 
o korzyściach dla środowiska. Osoby prawicowe rzadziej niż lewicowe wspierają 
organizacje proekologiczne.

Podejmowane działania proekologiczne
Omówienie wyników
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Raporty IPCC jasno wskazują, że zmiany klimatu są wynikiem ponad 
 stuletniego niezrównoważonego użytkowania energii i gruntów, stylu życia 
oraz określonych wzorców konsumpcji i produkcji. 

Jak wynika z badań, 55% respondentów uważa, że główną przyczyną zmian 
klimatycznych są działania człowieka. Natomiast problemów środowiskowych 
doszukują się przede wszystkim w działaniach na szerszą skalę – w wycinaniu 
lasów, w procesie wytwarzania energii czy gospodarce odpadami. Jednocze-
śnie co drugi badany nie wie, jak rozumieć pojęcie „śladu węglowego”.

5. Świadomość przyczyn zmiany klimatu
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Świadomość przyczyn zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Które aspekty funkcjonowania człowieka w świecie w największym 
stopniu przyczyniają się Pana/i zdaniem do postępowania zmiany 
klimatu? 73% 60%

TOP 3

46%Wycinanie lasów 
(wylesianie)

Spalanie paliw 
kopalnych w procesie 
wytwarzania energii

Gospodarka  
odpadami

Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Spalanie paliw kopalnych w procesie 
wytwarzania energii 60% 61% 46% 75% 68% 64% 64% 37% 57% 63% 61%

Uprawa roślin 5% 4% 3% 1% 10% 5% 4% 3% 1% 7% 5%

Hodowla zwierząt 19% 23% 25% 39% 12% 13% 17% 15% 5% 20% 38%

Transport 28% 28% 32% 21% 40% 27% 27% 24% 27% 33% 25%

Wycinanie lasów (wylesianie) 74% 72% 77% 73% 63% 67% 75% 85% 69% 75% 75%

Budownictwo 3% 6% 1% 10% 5% 1% 3% 3% 2% 6% 5%

Gospodarka odpadami 57% 34% 40% 43% 47% 63% 48% 35% 53% 42% 44%

Człowiek nie ma wpływu na zmianę klimatu, to 
proces spowodowany przez czynniki naturalne 3% 3% 2% 0% 2% 8% 1% 4% 3% 4% 1%

Nie wiem/ Trudno powiedzieć 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 1%
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Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Spalanie paliw kopalnych w procesie 
wytwarzania energii 65% 56% 56% 60% 61% 71% 70% 65% 52% 48% 63%

Uprawa roślin 3% 6% 1% 8% 9% 4% 5% 6% 3% 3% 5%

Hodowla zwierząt 15% 14% 27% 36% 37% 43% 44% 16% 15% 12% 17%

Transport 26% 32% 24% 24% 34% 21% 27% 34% 28% 34% 22%

Wycinanie lasów (wylesianie) 69% 75% 88% 56% 66% 82% 78% 76% 71% 70% 69%

Budownictwo 3% 6% 3% 11% 4% 3% 2% 10% 0% 2% 5%

Gospodarka odpadami 53% 49% 33% 38% 40% 53% 53% 44% 45% 42% 47%

Człowiek nie ma wpływu na zmianę klimatu, to 
proces spowodowany przez czynniki naturalne 1% 4% 4% 4% 3% 1% 1% 4% 2% 2% 4%

Nie wiem/ Trudno powiedzieć 1% 2% 1% 0% 4% 0% 0% 1% 2% 4% 1%

Świadomość przyczyn zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Które aspekty funkcjonowania człowieka w świecie w największym 
stopniu przyczyniają się Pana/i zdaniem do postępowania zmiany 
klimatu? 
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PŁEĆ
Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni twierdzą, że do  postępowania zmiany 
klimatu w największym stopniu przyczynia się gospodarka odpadami. 

WIEK
Przekonanie, że spalanie paliw kopalnych jest najważniejszą przyczyną zmian 
klimatycznych, częściej deklarują osoby pomiędzy 30. a 69 rokiem życia niż 
najmłodsi i najstarsi uczestnicy badania. Trzydziestolatkowie częściej, w porów-
naniu do starszych respondentów, wskazywali hodowlę zwierząt, natomiast 
pięćdziesięciolatkowie (w stosunku do młodszych i osób 70+) – gospodarkę 
odpadami. 

MIEJSCOWOŚĆ
Badani zamieszkujący średnie i większe miasta częściej niż mieszkańcy małych 
miejscowości uważają, że to hodowla zwierząt należy do głównych czynników 
zmiany klimatu. Ci z kolei (małe miasta) częściej niż mieszkańcy średnich miast 
wskazują gospodarkę odpadami.

WYKSZTAŁCENIE
Wykształcenie determinuje postrzeganie hodowli zwierząt jako przyczyny 
zmian klimatycznych – jest ona częściej wskazywana przez absolwentów 
szkół wyższych, w porównaniu do słabiej wykształconych uczestników bada-
nia. Osoby po szkołach podstawowych i zawodowych częściej niż ankietowani 
z wykształceniem średnim twierdzą, że głównym czynnikiem jest gospodarka 
odpadami.

POGLĄDY POLITYCZNE
Badani o poglądach lewicowych częściej niż pozostali respondenci sądzą, że 
to hodowla zwierząt w głównej mierze przyczynia się do postępowania zmiany 
klimatu.

Świadomość przyczyn zmiany klimatu
Omówienie wyników
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Dostępność informacji dotyczących zmiany klimatu

Czy wie Pan/i czym jest ślad 
węglowy? 

Czy chciał(a)by Pan/i, by na 
opakowaniu danego produktu było 
oznaczenie, czy i w jakim stopniu 
jego produkcja wpływa negatywnie 
na klimat? 

Czy Pana/i zdaniem produkcja żywności 
może mieć negatywny wpływ na 
środowisko i może przyczynić się do 
niekorzystnej dla planety zmiany klimatu?

Znajomość pojęcia ślad węglowy jest w  badanej 
grupie połowiczna – 48% słyszało o tym zjawi-
sku. Niemal taki sam odsetek nie wie czym jest 
ślad węglowy. Taką wiedzę rzadziej posiadają 
mieszkańcy miast mniejszych niż metropolie 
oraz terenów wiejskich, słabiej wykształceni oraz 
osoby młode – poniżej 30. roku życia. 

Badani uważają, że produkcja żywności może 
mieć negatywny wpływ na środowisko i  może 
przyczynić się do niekorzystnej dla planety 
zmiany klimatu. Takiego zdania jest niemal ośmiu 
na dziesięciu zapytanych. Przeczy temu nato-
miast 16% Wśród tych, którzy zgodzili się z w/w 
stwierdzeniem przeważa chęć by na opakowaniu 
danego produktu było oznaczenie, czy i w jakim 
stopniu jego produkcja wpływa negatywnie na 
klimat – 82% wskazań. Dla pozostałych kwestia 
ta nie ma znaczenia lub też nie wykazują takiej 
chęci.

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć30%

67%

2%

Dostępność informacji dotyczących zmiany klimatu
Zmienne społeczno-demograficzne

Czy wie Pan/i czym jest ślad węglowy? 

32%

53%

2%

Tak

Nie

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie wiem/Trudno powiedzieć

32%

53%

53%

2%

5% 6% 5% 2%

1%3% 3% 6%
WIEK

37%

63%

51%

48%

39%

39%

58%

59% 55%

24%

15%

61%

39%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

48% 59%

45%

49%

41%47%

42%

53%

32%

66%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

WYKSZTAŁCENIE
1%6%5%

59%51%

44% 35%
68%

31%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższa
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Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Zmienne społeczno-demograficzne

Czy Pana/i zdaniem produkcja żywności może mieć negatywny wpływ na środowisko 
i może przyczynić się do niekorzystnej dla planety zmiany klimatu?

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

82% 75%

13% 19%

5% 6%

WIEK

76%

12%
12% 11% 16% 10%

27%

8%

84% 79% 82% 85%
65%

20% 

4% 1% 3% 5%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

78% 70%

20%

85%

9%
11%
10%

79%
88%

10%18% 

3% 5% 2%10%

MIEJSCOWOŚĆ

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie  miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże  miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

7%

6% 6% 4%

9% 6% 5%

5%

POGLĄDY POLITYCZNE

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

18%
35%

93% 90% 89% 82%
60%

78%

11%
11%

WYKSZTAŁCENIE

14%21%

73% 80% 84%

12%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Zmienne społeczno-demograficzne

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć
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Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Dodatkowe analizy

Czy Pana/i zdaniem produkcja żywności może mieć negatywny wpływ na środowisko 
i może przyczynić się do niekorzystnej dla planety zmiany klimatu?

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

WIEDZA O ZMIANIE KLIMATU

Wysoka 
świadomość

Wysoka 
świadomość

Wysoka 
świadomość

Niska
świadomość

Niska
świadomość

Niska
świadomość

82%

82%

82%

75%

75%

75%

19%

19%

19%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Omówienie wyników

PŁEĆ
Produkcja żywności może mieć negatywny wpływ na klimat – taką opinię częściej 
wyrażają kobiety niż mężczyźni.

WIEK
O niekorzystnym wpływie produkcji żywności na środowisko rzadziej są przeko-
nani najstarsi uczestnicy badania niż młodsi.

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy średnich miast i metropolii częściej niż osoby zamieszkujące małe 
miasta sądzą, że wytwarzanie produktów spożywczych może nieść ze sobą nie-
korzystne konsekwencje dla środowiska naturalnego i przyczyniać się do zmiany 
klimatu. 

WYKSZTAŁCENIE
Osoby z  wykształceniem podstawowym i  zawodowym różnią się istotnie od 
absolwentów szkół wyższych w tym sensie, że rzadziej są zdania, iż produkcja 
żywności ma niekorzystny wpływ na klimat.

POGLĄDY POLITYCZNE
Badani zorientowani prawicowo najczęściej w  porównaniu do respondentów 
o odmiennych poglądach politycznych wskazują, że produkcja żywności nie ma 
negatywnego wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
Osoby o wysokiej świadomości eko-
logicznej istotnie częściej twierdzą, 
że produkcja żywności może mieć 
negatywny wpływ na środowisko.

WIEDZA O ZMIANIE KLIMATU
Ankietowani, którzy posiadają wiedzę 
o zmianie klimatu częściej są prze-
konani o niekorzystnym wpływie 
produkcji żywności na środowisko.

POZIOM OBAW I NIEKOPOJU 
O ZMIANĘ KLIMATU
Respondenci nieprzejmujący się zmianą 
klimatu różnią się istotnie od zanie-
pokojonych, w tym sensie, że rzadziej 
sądzą, iż wytwarzanie produktów 
spożywczych przyczynia się do nieko-
rzystnych procesów klimatycznych.

5%

5%

5%
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Chęć oznaczeń opakowań produktu o stopniu wpływu produkcji na klimat
Zmienne społeczno-demograficzne

Czy chciał(a)by Pan/i, by na opakowaniu danego produktu było oznaczenie, 
czy i w jakim stopniu jego produkcja wpływa negatywnie na klimat? 

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

90% 72%

18%

9%

5%

4%

1% 1%

WIEK

92%

16% 12%

25%

15%

87% 83% 84% 80%

59%

10% 

8%
7%

3% 1%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

76% 87%

8%

90% 79% 79%

12%15% 
9% 

5%

2%

MIEJSCOWOŚĆ

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie  miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże  miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

6%
4%

2%

8%

5%

8%
2%

5%

3%
5%

5%

POGLĄDY POLITYCZNE

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

15%

14%

88%

10%

93% 78%

12%

82%
60%

18%

88%

WYKSZTAŁCENIE

14%
21%
21%

73% 80% 84%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

Chęć oznaczeń opakowań produktu o stopniu wpływu produkcji na klimat
Zmienne społeczno-demograficzne

Tak

Nie 

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Tak

Nie 

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie wiem/Trudno powiedzieć

6% 4%

6%

2%1% 2%

1%

4% 8%

5%

5%

8%
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PŁEĆ
Respondentki częściej niż mężczyźni chciałyby, żeby na opakowaniach produktów 
spożywczych było oznaczenie o wpływie produkcji danego towaru na środowisko. 
Dla mężczyzn częściej nie ma to znaczenia.

WIEK
Osoby powyżej 70. roku życia różnią się istotnie od młodszych grup respon-
dentów w tym sensie, że częściej wskazują, że nie chcą, aby na opakowaniach 
produktów spożywczych była załączona w/w informacja.

MIEJSCOWOŚĆ
Wśród mieszkańców małych i  średnich miast odnotowujemy istotnie wyższy 
odsetek odpowiedzi pozytywnych niż w przypadku osób zamieszkujących obszary 
wiejskie.  

WYKSZTAŁCENIE
Absolwenci szkół średnich, policealnych i  wyższych częściej niż gorzej 
wykształceni uczestnicy badania chcieliby, aby etykiety opakowań produktów 
spożywczych zawierały oznaczenia o wpływie ich produkcji na środowisko.

POGLĄDY POLITYCZNE
Osoby prawicowe częściej w porównaniu do badanych zorientowanych w jakimś 
stopniu lewicowo wskazują, że nie chcą, aby opakowania produktów spożywczych 
zawierały w/w treści.

Chęć oznaczeń opakowań produktu o stopniu wpływu produkcji na klimat
Omówienie wyników



114 | WPŁYW KRYZYSU KLIMATYCZNEGO NA DECYZJE ZAKUPOWE 115

Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Warzywa i owoce 12% 10% 17% 11% 4% 25% 8% 1% 12% 13% 7%

Mięso wołowe i produkty mleczne 54% 55% 55% 67% 42% 50% 67% 45% 42% 53% 70%

Mięso wieprzowe 54% 56% 62% 64% 48% 47% 58% 50% 43% 55% 66%

Drób 30% 25% 38% 42% 29% 24% 17% 12% 15% 30% 38%

Jaja 3% 3% 9% 3% 0% 5% 3% 1% 1% 4% 4%

Zboża 17% 12% 19% 13% 18% 28% 9% 1% 14% 14% 16%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 22% 25% 16% 21% 28% 19% 15% 42% 34% 21% 15%

Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Zmienne społeczno-demograficzne

Pana/i zdaniem, produkcja których kategorii żywności w największym stopniu 
wpływa na klimat?  
Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. N=1000
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Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Zmienne społeczno-demograficzne

Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś
Małe 

miasto do 
50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Warzywa i owoce 15% 6% 9% 4% 11% 5% 10% 8% 7% 6% 20%

Mięso wołowe i produkty mleczne 43% 60% 67% 63% 60% 83% 81% 59% 45% 43% 45%

Mięso wieprzowe 44% 59% 67% 48% 67% 77% 77% 53% 55% 49% 45%

Drób 15% 34% 38% 28% 39% 43% 41% 28% 18% 17% 29%

Jaja 1% 3% 8% 2% 4% 3% 1% 5% 2% 2% 4%

Zboża 18% 20% 4% 9% 12% 5% 11% 24% 12% 9% 19%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 32% 20% 14% 29% 16% 8% 7% 15% 30% 38% 26%

Pana/i zdaniem, produkcja których kategorii żywności w największym stopniu 
wpływa na klimat?  
Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. N=1000
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PŁEĆ
Płeć nie różnicuje znacząco postrzegania wpływu produkcji poszczególnych pro-
duktów spożywczych na klimat. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni twierdzą, 
że największe znaczenie ma produkcja zbóż. 

WIEK
Trzydziestolatkowie i  sześćdziesięciolatkowie częściej niż osoby w  wieku 
40-59 lat oraz 70+ wskazują na niekorzystną dla środowiska produkcję mięsa 
wołowego i produktów mlecznych, ale też wieprzowiny.  

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy małych i średnich miast oraz metropolii częściej niż osoby zamiesz-
kujące obszary wiejskie twierdzą, że produkcja mięsa wieprzowego oraz 
wołowego i produktów mlecznych, a także drobiu w największym stopniu mają 
wpływ na klimat. Jednocześnie mieszkańcy wsi i małych miast częściej niż śred-
nich miejscowości wskazują na zboża.

WYKSZTAŁCENIE
Rzadziej o negatywnym wpływie produkcji wieprzowiny, wołowiny i produktów 
mlecznych oraz drobiu przekonani są absolwenci szkół podstawowych i zawo-
dowych w porównaniu do lepiej wykształconych uczestników badania. Najwięcej 
wskazań dla w/w produktów odnotowano wśród osób z  wykształceniem 
wyższym.

POGLĄDY POLITYCZNE
Ankietowani o skrajnie lewicowych i centrolewicowych poglądach częściej niż 
pozostali respondenci twierdzą, że w  głównej mierze na klimat negatywnie 
wpływa produkcja mięsa wieprzowego, wołowego i produktów mlecznych. 

Postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat
Omówienie wyników
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Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) intensywna hodowla zwierząt jest „jednym z decydujących czynni-
ków powodujących obecnie najbardziej poważne problemy środowiskowe, 
zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej”.

Na ograniczenie spożywania produktów mięsnych i nabiału lub ich całkowitą 
eliminację zdecydowało się 26% ankietowanych, w tym 22% to fleksitarianie. 
Niespełna co dwudziesty jest wegetarianinem lub weganem. Do diety obfitej 
w produkty roślinne najczęściej skłoniły badanych względy zdrowotne (77%), 
ale też troska o środowisko (51%) czy dobrostan zwierząt (40%).

6. Preferowana dieta w kontekście zmian 
klimatycznych
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Moda – trend

Preferowany sposób żywienia

Jaki system żywienia (dietę) Pan/i preferuje? 

Co w największym stopniu skłoniło Pana/Panią do takiego systemu żywienia? 
(Odpowiedzi osób, które w pytaniu 17. wskazały odpowiedzi: „Fleksitarianizm”, 
„Wegetarianizm” lub „Weganizm”)

Standardowy – jem zarówno produkty pochodzenia 
zwierzęcego, jak i roślinnego

Fleksitarianizm – ograniczam produkty pochodzenia 
zwierzęcego, wprowadzając do jadłospisu więcej 
produktów roślinnych

Wegetarianizm – nie jem mięsa

Weganizm – jem wyłącznie produkty pochodzenia 
roślinnego

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Standardowy – jem zarówno produkty pochodzenia 
zwierzęcego, jak i roślinnego

Fleksitarianizm – ograniczam produkty pochodzenia 
zwierzęcego, wprowadzając do jadłospisu więcej 
produktów roślinnych

Wegetarianizm – nie jem mięsa

Weganizm – jem wyłącznie produkty pochodzenia 
roślinnego

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Preferowany sposób żywienia
Zmienne społeczno-demograficzne

73%

22%

77%

15%

26%

51%

40%

0,5%2%3%

5%

2%

Respondenci preferują standardową dietę (73%  ). Na ograniczenie produktów mięsnych i nabiału 
lub ich całkowitą eliminację zdecydowało się 26% ankietowanych, w tym 22% to fleksitarianie. 
Niespełna co dwudziesty jest wegetarianinem lub weganem. Do diety obfitej w produkty roślinne 
najczęściej skłoniły badanych względy zdrowotne (77%  ), ale też troska o środowisko (51%  ) czy 
dobrostan zwierząt (40%  ).

26% badanych  preferuje 
dietę bazującą 
na produktach 
roślinnych

Inne czynniki

1%2% 3% 1%

WIEK

37%

56%

24%

74%

13%

84%

14%

66%
86%77%

12% 31%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

11%
41%

74%

23%

57%

85%

25%

64%

31%

62%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

WYKSZTAŁCENIE

6%

27%

93%
69%

58%

34%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/Szkoła 

policealna

Szkoła wyższa

1% 2%

3% 5%

1%

5%

6%

2%

1%1% 1% 4%

5%

1%3% 1% 7%

1%

1%

6%

1%
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WYKSZTAŁCENIE
Absolwenci szkół wyższych, ale i średnich częściej preferują inny sposób żywie-
nia niż standardowy, w tym głównie fleksitarianizm. 

WIEK
Więcej osób o innej niż standardowa diecie jest wśród trzydziestolatków, ale też 
i wśród pięćdziesięciolatków. 

MIEJSCOWOŚĆ
W klasach wielkości miejscowości natomiast dieta inna niż standardowa częściej 
charakteryzuje mieszkańców miast (rzadziej małych) niż terenów wiejskich.

Preferowany sposób żywienia
Omówienie wyników Skłonność do zmiany diety w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Czy w celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu, zdecydował(a)by się 
Pan/i zwiększyć ilość produktów 
roślinnych w diecie kosztem innych 
pokarmów? 

Czy w celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu był(a)by Pan/i skłonny/a 
zrezygnować z jedzenia mięsa i nabiału? 

Na powyższe pytania odpowiadały osoby, które w pyt. 17. zadeklarowały, że preferują standar-
dowy system żywienia

Blisko dwóch na trzech ankietowanych preferujących standardowy system żywienia zdecydowa-
łoby się na  zwiększenie ilości produktów roślinnych w diecie kosztem innych pokarmów.

Co czwarty zapytany byłby skłonny zrezygnować z jedzenia mięsa i nabiału.

65%

25%9%

32%32%

7%

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć
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Czy w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, zdecydował(a)by się Pan/i zwiększyć 
ilość produktów roślinnych w diecie kosztem innych pokarmów? 

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

48%

42%

73%

22%

5% 9%

WIEK
5%4%

54%

37%

8% 8% 8%
19%

73%

36%

50%

46%

70%
59%63%

27%

10%

22%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

9% 4% 9%

WYKSZTAŁCENIE

42%21%

73%
54% 50%

41%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła 
policealna

Szkoła wyższa

PŁEĆ
Istotnie częściej skłonność do zmiany sposobu żywienia poprzez zwiększe-
nie ilości produktów roślinnych na rzecz zmiany klimatu wykazują kobiety niż 
mężczyźni.

WYKSZTAŁCENIE
Absolwenci szkół podstawowych/zawodowych istotnie różnią się od lepiej 
wykształconych, w tym sensie, że częściej byliby skłonni do zwiększenia w swojej 
diecie ilości spożywanych produktów roślinnych na rzecz zmiany klimatu.  

WIEK
W grupach wiekowych są to przede wszystkim pięćdziesięcio- sześćdziesięciolat-
kowie, co istotnie odróżnia ich od czterdziestolatków, a w przypadku osób 60-69 
lat - także i od trzydziestolatków. 

Zwiększenie ilości produktów roślinnych
Zmienne społeczno-demograficzne

Zwiększenie ilości produktów roślinnych
Omówienie wyników

Tak

Nie 

Nie wiem/ 
Trudno powiedzieć
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Czy w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, zdecydował(a)by się Pan/i zwiększyć 
ilość produktów roślinnych w diecie kosztem innych pokarmów? 

PŁEĆ

Kobieta Mężczyzna

17%

74%

33%

57%

10% 9%

WIEK

WARUNKI MATERIALNE

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

54%

28%

91%

37%

61%

8%

11%

8%

17%

11%

58%

49%

19%

39%

73%

41%

60%

36%

79%

77%

10%

50%13%

46%

42%

70%

31%

59%

59%

14%

29%

63%

31%

58%

27%

62%

13%

10%

54%

22%

77%

18–29

Bardzo dobre

30–39

Dobre

40–49

Średnie

50–59

Złe

60–69

Bardzo złe

70 i więcej lat

Trudno 
powiedzieć

5%

3% 4% 9%

4% 4%

6%

1% 7%7%

5%

5%

WYKSZTAŁCENIE

76%

16%

21%

36%
19% 16%

80%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła 
policealna

Szkoła wyższa

Zwiększenie ilości produktów roślinnych
Zmienne społeczno-demograficzne

Zwiększenie ilości produktów roślinnych
Zmienne społeczno-demograficzne

Tak

Nie 

Nie wiem/ 
Trudno powiedzieć

Tak

Nie 

Nie wiem/ 
Trudno powiedzieć

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców
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Chociaż respondenci w relatywnie niewielkim stopniu byliby skłonni zrezygnować 
z jedzenia mięsa i nabiału dla dobra klimatu to jednak na eliminację tych produk-
tów, istotnie częściej zgodziliby się: 

PŁEĆ
Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni. 

WIEK
W grupach wiekowych, osoby w wieku 50+, ale też najmłodsi respondenci. To 
zasadniczo odróżnia ich od trzydziesto- (aż 91% zaprzeczeń) i czterdziestolatków.

MIEJSCOWOŚĆ
Częściej mieszkańcy dużych miast, ale też i wsi, w porównaniu do mieszkańców 
metropolii i średniej wielkości miejscowości (równocześnie większą skłonnością 
do eliminacji mięsa i nabiału na rzecz klimatu charakteryzują się osoby z małych 
miast wobec osób z miast średniej wielkości).

WYKSZTAŁCENIE
W grupach wykształcenia taką postawę częściej prezentują absolwenci szkół 
podstawowych niż średnich i wyższych.

WARUNKI MATERIALNE
Ponadto, osoby w subiektywnie złej i średniej sytuacji materialnej chętniej niż 
żyjące w „dobrobycie”.  

Rezygnacja z jedzenia mięsa i nabiału
Omówienie wyników
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Czy w celu przeciwdziałania zmianie klimatu był(a)by Pan/i skłonny/a zrezygnować 
z jedzenia mięsa i nabiału?

Co w największym stopniu skłoniłoby Pana/Panią do ograniczenia mięsa i nabiału 
oraz wprowadzania do jadłospisu większej ilości produktów roślinnych? 
Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. Odpowiedzi osób, które w pyt. 17. 
zadeklarowały, że preferują standardowy system żywienia.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
POZIOM OBAW I NIEPOKOJU 
O ZMIANĘ KLIMATU WIEDZA O ZMIANIE KLIMATU

Wysoka 
świadomość

Niska 
świadomość

24%

66%

28%

65%

6% 11%

Zaniepokojeni Nieprzejmujący się

Względy zdrowotne

Niższa cena produktów roślinnych

Większa dostępność produktów roślinnych

Chęć dbania o środowisko i planetę – 
przeciwdziałanie zmianie klimatu, do której 

przyczynia się m.in. intensywna produkcja mięsa

Zachęty ze strony otoczenia: rodziny, znajomych

Moda – trend

Inne czynniki

Nic

Nie wiem/Trudno powiedzieć

15%

79%

37%

50%

13% 6%

Poinformowani Niepoinformowani

14%

78%

38%

51%

11% 8%

Rezygnacja z jedzenia mięsa i nabiału
Zmienne społeczno-demograficzne

Czynniki motywujące do ograniczenia spożycia mięsa i nabiału 

Tak  Nie  Nie wiem/Trudno powiedzieć

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
Świadomość ekologiczna nie wpływa na skłonność do rezygnacji z diety zawiera-
jącej mięso i nabiał. 

POZIOM OBAW I NIEPOKOJU O ZMIANĘ KLIMATU
Osoby, które są zaniepokojone zmianami klimatycznymi częściej skłonne byłyby 
zaprzestać spożywania mięsa i nabiału, aby im przeciwdziałać.

WIEDZA O ZMIANIE KLIMATU
Osoby, które są poinformowane w zakresie zmian klimatu, częściej deklarują, 
że zrezygnowałyby z jedzenia produktów mięsnych i mlecznych w celu ochrony 
planety.

65%

19%

14%

19%

8%

4%

4%

1%

5%

Osoby, które preferują standardowy system żywienia, najczęściej byłyby skłonne ograniczyć 
spożycie mięsa i nabiału ze względów zdrowotnych (65%  ). Dla 19% znaczenie mogłaby mieć 
niższa cena produktów roślinnych, a dla 14% – ich większa dostępność. Chęć dbania o środowi-
sko stanowi mniej ważny czynnik – został on wskazany przez 8% zapytanych. Natomiast co piąty 
deklaruje, że nic nie skłoniłoby go do zmiany diety.
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Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Względy zdrowotne 74% 55% 77% 66% 56% 81% 61% 55% 57% 66% 75%

Zachęty ze strony otoczenia: rodziny, znajomych 4% 4% 6% 8% 2% 3% 5% 1% 3% 4% 6%

Moda – trend 2% 6% 0% 7% 7% 4% 5% 1% 3% 7% 2%

Niższa cena produktów roślinnych 13% 24% 16% 25% 23% 19% 8% 20% 12% 19% 28%

Większa dostępność produktów roślinnych 20% 8% 43% 17% 7% 7% 6% 9% 12% 15% 16%

Chęć dbania o środowisko i planetę – 
przeciwdziałanie zmianie klimatu, do której 
przyczynia się m.in. Intensywna produkcja mięsa

8% 7% 11% 8% 11% 8% 4% 3% 2% 10% 13%

Inne czynniki 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 1%

Nic 11% 27% 16% 18% 24% 8% 20% 24% 23% 18% 14%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 5% 5% 5% 1% 4% 0% 11% 7% 9% 2% 2%

Czynniki motywujące do ograniczenia spożycia mięsa i nabiału 
Zmienne społeczno-demograficzne

Co w największym stopniu skłoniłoby Pana/Panią do ograniczenia mięsa i nabiału 
oraz wprowadzania do jadłospisu większej ilości produktów 

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. N=1000
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Czynniki motywujące do ograniczenia spożycia mięsa i nabiału 
Zmienne społeczno-demograficzne

Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś
Małe 

miasto do 
50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Względy zdrowotne 58% 73% 67% 66% 72% 54% 61% 82% 57% 49% 74%

Zachęty ze strony otoczenia: rodziny, znajomych 5% 3% 0% 6% 5% 3% 11% 0% 9% 3% 4%

Moda – trend 5% 4% 0% 4% 2% 2% 0% 4% 4% 2% 8%

Niższa cena produktów roślinnych 17% 24% 14% 38% 15% 35% 29% 22% 23% 17% 10%

Większa dostępność produktów roślinnych 11% 23% 10% 15% 12% 20% 16% 26% 3% 5% 17%

Chęć dbania o środowisko i planetę – 
przeciwdziałanie zmianie klimatu, do której 
przyczynia się m.in. Intensywna produkcja mięsa

4% 10% 5% 9% 20% 16% 17% 5% 8% 7% 6%

Inne czynniki 1% 2% 0% 0% 1% 1% 4% 1% 1% 0% 2%

Nic 20% 14% 23% 13% 20% 25% 21% 5% 23% 34% 10%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 4% 8% 3% 5% 5% 2% 3% 5% 1% 5% 7%

Co w największym stopniu skłoniłoby Pana/Panią do ograniczenia mięsa i nabiału 
oraz wprowadzania do jadłospisu większej ilości produktów 

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. 
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PŁEĆ
Dla kobiet częściej niż mężczyzn, motywacją do ograniczenia spożycia mięsa 
i  nabiału są względy zdrowotne i  większa dostępność produktów roślinnych. 
Natomiast dla mężczyzn (w porównaniu do kobiet) częściej takim bodźcem są: 
niższa cena produktów roślinnych i moda.

WIEK
Najmłodsi respondenci istotnie różnią się od pozostałych grup wiekowych, w tym 
sensie, że bardziej do częściowej eliminacji produktów zwierzęcych zachęciłaby 
ich większa dostępność produktów roślinnych. Z kolei dla trzydziesto- czterdzie-
stolatków bardziej niż dla najstarszych, motywacją byłaby niższa cena tego typu 
produktów.

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy małych miast, różnią się istotnie od mieszkańców wsi, w ten sposób, 
że częściej za impuls do zmiany diety na taką z mniejszą ilością mięsa i nabiału 
uznają kwestie zdrowotne, dostępność produktów roślinnych oraz przeciw-
działanie zmianie klimatu. Równocześnie, ten ostatni aspekt czyli chęć dbania 
o  środowisko i  planetę ma też istotnie większe znaczenie dla mieszkańców 
metropolii niż obszarów wiejskich.  

WYKSZTAŁCENIE
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to też większa motywacja dla absol-
wentów szkół wyższych i średnich (w porównaniu do słabiej wykształconych). 
To co jeszcze odróżnia osoby po szkołach podstawowych od osób po szkołach 
wyższych, to to, że lepiej wykształceni częściej wskazują na aspekty zdrowotne 
i niższą cenę produktów odzwierzęcych.

WARUNKI MATERIALNE
Osoby centrowe częściej niż lewica i prawica byłyby skłonne do ograniczenia 
mięsa i nabiału ze względów zdrowotnych. Równocześnie ta grupa jest bardziej 
chętna do zmian niż osoby zorientowane po jakiejś stronie politycznej. 

Czynniki motywujące do ograniczenia spożycia mięsa i nabiału
Omówienie wyników
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Pandemia Covid-19 wywróciła życie większości ludzi do góry nogami. 
 Lockdown, przymusowa izolacja, przejście na pracę zdalną wpłynęło na 
wiele obszarów naszego życia codziennego. Doświadczyliśmy zmiany w życiu 
społecznym, prywatnym i zawodowym. 

Badania pokazały, że w przypadku 3 na 4 ankietowanych pandemia nie wpły-
nęła na intensywność podejmowanych działań proekologicznych. Niespełna 
co piąty deklaruje, że obecnie podejmuje więcej działań z myślą o środowisku.

7. Pandemia COVID-19 a działania 
proekologiczne
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Czy czas pandemii COVID-19 wpłynął na ilość podejmowanych przez Pana/Panią 
działań proekologicznych? 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

11%

11%

Wpływ pandemii COVID-19 na działania proekologiczne
Zmienne społeczno-demograficzne

Wpływ pandemii COVID-19 na działania proekologiczne
Zmienne społeczno-demograficzne

Tak, podejmuję teraz więcej działań 
z myślą o środowisku

Tak, podejmuję teraz mniej działań 
z myślą o środowisku

Nie, podejmuję tyle samo działań  
z myślą o środowisku

Nie wiem,. trudno powiedzieć

66%

66%

W przypadku trzech na czterech ankietowanych pandemia nie wpłynęła na ilość podejmowa-
nych działań proekologicznych. Niespełna co piąty deklaruje, że obecnie podejmuje więcej działań 
z myślą o środowisku. 

Kobieta Mężczyzna

13%

79%

23%

71%

5%

1%

6%

2%

WIEK

PŁEĆ

75%

18%

76%

16%

15%

82%

15% 12%

74%

43%

51%

88%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

6%3%3%6%

2%
3%

9%

4%

Tak, podejmuję teraz więcej działań z myślą o środowisku

Tak, podejmuję teraz mniej działań z myślą o środowisku

Nie, podejmuję tyle samo działań z myślą o środowisku

Nie wiem/Trudno powiedzieć

7%

1%

6%

6%

3%

1%

4%

1%

6%

3%

5%

7%

2%

5%

POGLĄDY POLITYCZNE 

WARUNKI MATERIALNE

77%

69%

18%

23%

81%

88%

11%

74%

27%

15%

68%

80%

17%

87%

30%

23%

63%

69%

83%

9%

87%

76% 77%

27%

68%

15%17%

80% 31%

14%

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

3%

4%

6%

1%

4%

1%

7%

2%

5%7%

1%

6%

2% 8%

4%1%

12%

4%7%

3%

4%

Bardzo dobre Dobre Średnie Złe Bardzo złe Trudno 
powiedzieć

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem
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Wpływ pandemii COVID-19 na działania proekologiczne
Omówienie wyników

Chociaż respondenci w relatywnie niewielkim stopniu zmienili zakres swoich dzia-
łań proekologicznych na skutek pandemii, to jednak wyższe odsetki osób, które 
zwiększyły swoje zaangażowanie w ekologię w związku z COVID-19 notujemy: 

PŁEĆ
Wśród kobiet niż mężczyzn.  

WIEK
Wśród najmłodszych respondentów (w wieku 18-29) – odsetek aż 43% Grupa ta 
istotnie się wyróżnia na tle pozostałych grup wiekowych.

MIEJSCOWOŚĆ
Wśród mieszkańców małych miast (o ludności poniżej 50 tys. mieszkańców). 
Grupa ta wyróżnia się na tle pozostałych klas wielkości miejscowości.

WYKSZTAŁCENIE
Wśród osób o  lewicowych, ale także o  centrowych poglądach politycznych. 
To istotna różnica wobec osób prawicowych.

WARUNKI MATERIALNE
Wśród osób posiadających dobre i bardzo dobre warunki materialne. Odsetek 
respondentów, którzy zwiększyli skalę działań proekologicznych po pandemii jest 
wyraźnie niższy wśród osób źle sytuowanych.
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Nie da się wyliczyć wszystkich czynników, które wpływają na decyzje zakupowe 
konsumentów. Każdy człowiek kieruje się swoimi własnymi subiektywnymi 
preferencjami. Specjaliści od marketingu postanowili pogrupować najpo-
pularniejsze czynniki wpływające na decyzje zakupowe klienta i wyróżnili 
4 z nich: czynniki sytuacyjne, czynniki osobiste, czynniki psychologiczne 
i czynniki społeczne.

Wśród badanych najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór pro-
duktu spożywczego są: skład produktu, miejsce produkcji (produkt zagra-
niczny/polski) i cena. Tylko 9% ankietowanych przy kupowaniu produktów 
spożywczych bierze pod uwagę wpływ produkcji na środowisko. Natomiast 
prawie co trzeci badany deklaruje, że kwestie klimatu i środowiska mają 
wpływ na podejmowane przez niego decyzje zakupowe. Dla 22% badanych 
kwestie dotyczące zmiany klimatu i kondycji planety tylko w niewielkim 
stopniu wpływają na decyzje zakupowe. Osoby, którym towarzyszą obawy 
przed zmianami klimatu, istotnie częściej deklarują, że ta kwestia ma duży 
wpływ na to, jakie produkty kupują. 

8. Decyzje zakupowe
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Decyzje zakupowe vs dbałość o planetę / środowisko
Zmienne społeczno-demograficzne

Proszę określić w skali od 1 do 5, w jakim stopniu kwestie dotyczące zmiany klimatu 
i kondycji planety mają wpływ na podejmowane przez Pana/Panią decyzje zakupowe, 
gdzie 1 to „w bardzo małym stopniu”, a 5 „w bardzo dużym stopniu”.

12%

45%

15%

10%

26%

33%

11%

15%

38%

31%

17%

7%

17%

28%

42%

12%
11%

12%

23%
19% 

56% 

5%5%

8%

MIEJSCOWOŚĆ

Wieś Małe miasto 
do 50 tys. 

mieszkańców

Średnie  miasto 
50–250 tys. 

mieszkańców

Duże  miasto 
250–500 tys. 
mieszkańców

Metropolia 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

6% 2% 3%

9%
6%

POGLĄDY POLITYCZNE

Lewicowe Centrolewicowe Centrowe Centroprawicowe Prawicowe Nie wiem

22%

55%

41%

9%

38%

33%

33%

17%

11%

39%

12%
14%

29%

46%

19%

12%
13%

20%

51%

21%

15%

3%

5%

9%

Z kolei w przypadku 22% badanych kwestie dotyczące zmiany klimatu i kondycji planety tylko 
w niewielkim stopniu wpływają na decyzje zakupowe. Blisko połowa ankietowanych (46%  ) nie 
udzieliła jednoznacznej odpowiedzi wskazując wartość pośrednią (3).

Kobieta

5 4 3 2 1

Mężczyzna

13%
17%

38%

30%21%

53%

10% 6%

WIEK

PŁEĆ

46%

33%

56%

12%

14%
11%

19%

35%

23%

25%

14% 11%

59%
55%

10%

21%

11%

46%

24%

13%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

7% 4%3% 5%9%

4%
8%

11%

5 – w bardzo dużym stopniu

4

3

2

1 – w bardzo małym stopniu

31% Badanych deklaruje, że 
kwestie klimatu i śro-
dowiska mają wpływ 
na podejmowane przez 
nich decyzje zakupowe6%

25%

46%

12% 10%

5%

8%

7%

8%

3%

8%

8%1%

9%

9%

WYKSZTAŁCENIE

25%

64%

17%

42%

12%
14%

43%

33%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

9%

8%

7%

5 – w bardzo dużym stopniu

4

3

2

1 – w bardzo małym stopniu

Decyzje zakupowe vs dbałość o planetę / środowisko
Zmienne społeczno-demograficzne



150 | WPŁYW KRYZYSU KLIMATYCZNEGO NA DECYZJE ZAKUPOWE 151

PŁEĆ
Zarówno wśród kobiet, jak i  wśród mężczyzn podobny odsetek osób kieruje 
się troską o środowisko w trakcie zakupów. Jednak kobiety istotnie częściej są 
mocno zaangażowane w zakupy motywowane ekologią. Wśród mężczyzn z kolei 
odnotowano wyższy odsetek odpowiedzi pośrednich, oraz wskazań, że środowi-
sko ma małe znaczenie podczas zakupów.

WIEK
Osoby w wieku 30-39 lat najczęściej, na tle innych grup wiekowych, deklarują, że 
podczas zakupów kierują się troską o klimat i środowisko (55% wskazań). Z kolei 
największy odsetek osób, dla których zakupy są w niewielkim stopniu powiązane 
z myśleniem o kondycji planety, odnotowano w grupie czterdziestolatków. Dość 
wysokie odsetki odpowiedzi pośrednich (powyżej 50%  ) dotyczą najmłodszych 
(18-29 lat) i najstarszych respondentów (60+).

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy dużych miast najczęściej, na tle pozostałych, kierują się dobrem 
planety podczas robienia zakupów. Generalnie im mniejsza miejscowość – tym 
mniejszy odsetek konsumentów zorientowanych na ekologię. Wyjątkiem są naj-
większe miasta – metropolie, gdzie udział „ekologicznych” konsumentów jest 
nieco mniejszy niż w miastach dużych.

WYKSZTAŁCENIE
W grupie osób z wyższym wykształceniem, notujemy wyraźnie wyższy odsetek 
konsumentów, którzy kierują się troską o środowisko podczas zakupów. Im niższe 
wykształcenie, tym mniej dba o ekologię przy sklepowych półkach. Co czwarty 
zapytany absolwent szkoły średniej lub zawodowej zadeklarował, że w małym 
stopniu myśli o planecie robiąc zakupy.

POGLĄDY POLITYCZNE
Osoby o poglądach lewicowych i centrolewicowych istotnie częściej deklarują 
troskę o klimat i planetę podczas zakupów niż osoby z pozostałych wyróżnionych 
kohort. Osoby o poglądach centroprawicowych najczęściej wskazywały, że kwe-
stie środowiska i klimatu mają niewielki wpływ na ich decyzje zakupowe (31% 
wskazań).

Decyzje zakupowe vs dbałość o planetę / środowisko
Omówienie wyników

W jakim stopniu kwestie dotyczące zmiany klimatu i kondycji planety mają wpływ na 
podejmowane przez Pana/Panią decyzje zakupowe (…)? vs W jakim stopniu zmiana 
klimatu jest powodem Pana/i obaw i niepokoju?

Czy był(a)by Pan/i w stanie zapłacić wyższą cenę za produkt, którego produkcja 
byłaby bardziej korzystna dla środowiska naturalnego? 

Poziom obaw o zmianę klimatu a decyzje zakupowe

Zaniepokojeni 
zmianami 
klimatu

Nieprzejmujący się 
zmianami klimatu

38%

30%
21%

53%

OBAWA O ZMIANĘ KLIMATU VS WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE

Duży wpływa na decyzje zakupowe

Mały wpływ na decyzję zakupowe

Zaniepokojenie zmianami klimatu ma zna-
czenie dla decyzji zakupowych. Osoby, 
którym towarzyszą obawy, istotnie częściej 
deklarują, że w/w kwestia ma duży wpływ 
na to, jakie produkty kupują. 

Badani wyrażają wolę zapłacenia wyższej 
ceny za produkt, którego produkcja byłaby 
bardziej korzystna dla środowiska natu-
ralnego. Taką skłonność deklaruje blisko 
siedmiu na dziesięciu ankietowanych, czyli 
zasadnicza większość.

Tak

Nie 

Nie wiem/Trudno powiedzieć

17% 68%

15%
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PŁEĆ
Kobiety częściej niż mężczyźni, wskazywały, że istotny jest dla nich skład pro-
duktu, a  także jego cena. Z kolei wśród mężczyzn odnotowano wyższe (niż 
w grupie kobiet) odsetki osób, które cenią miejsce produkcji (Polska/zagranica), 
pochodzenie produktu (zwierzęce/roślinne), a także wygodę.

WIEK
Osoby najmłodsze częściej zwracają uwagę na cenę i opakowanie produktu. 
Z kolei dla trzydziestolatków – także częściej ważne jest opakowanie, ale rów-
nież częściej niż inne kohorty kierują się składem, „ekologicznością” i  łatwą 
dostępnością produktu. Wśród osób w wieku 40-49 częściej dużą rolę odgrywa 
miejsca wytworzenia (Polska/zagranica). 

MIEJSCOWOŚĆ
Mieszkańcy małych i  średnich miast częściej kierują się ceną produktu niż 
pozostałe kategorie badanych. Badani z mniejszych miejscowości (wieś, małe 
miasto) częściej zwracają uwagę na miejsce produkcji towaru. Opakowanie czę-
ściej liczy się dla mieszkańców średnich i dużych miast. Z kolei mieszkańcy 
metropolii wyróżniają się większym naciskiem na dostępność.

WYKSZTAŁCENIE
Wykształcenie różnicuje odpowiedzi badanych w istotny sposób. Zorientowanie 
na cenę spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Absolwenci szkół 
podstawowych lub zawodowych częściej kierują się ceną, ale także miejscem 
produkcji. Z kolei osoby po studiach wyższych, częściej stawiają na skład pro-
duktu i pochodzenie zwierzęce/roślinne. 

POGLĄDY POLITYCZNE
Roślinne lub zwierzęce pochodzenie produktu częściej jest ważnym czynnikiem 
dla osób o poglądach lewicowych. Wpływ produktu na środowisko jest częściej 
ważny dla osób lewicowych i centrowych niż dla pozostałych grup. Z kolei miej-
sce produkcji jest częściej wskazywane przez osoby centrowe i prawicowe.

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe
Omówienie wyników

Wpływ kwestii zmiany klimatu a czynniki wpływające na decyzje 
zakupowe

Mały wpływ zmiany 
klimatu na decyzje 

zakupowe

Duży wpływ zmiany 
klimatu na decyzje 

zakupowe 

Przyzwyczajenie / 
znajomość produktu 13% 9%

Łatwa dostępność produktu 3% 2%

Cena 23% 18%

Skład produktu 28% 24%

Wygoda użytkowania 3% 1%

Pochodzenie produktu: 
zwierzęce / roślinne 6% 8%

Miejsce produkcji: produkt 
polski / zagraniczny 22% 21%

Wpływ produkcji 
na środowisko 1% 8%

Opakowanie produktu 1% 9%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 1% 0%

W jakim stopniu kwestie dotyczące zmiany klimatu i kondycji planety mają wpływ 
na podejmowane przez Pana/Panią decyzje zakupowe (…)? vs  Jakie czynniki są 
decydujące, gdy kupuje Pan/i dany produkt spożywczy?  

Pochodzenie produktu (zwierzęce/roślinne), wpływ produkcji na środowisko oraz opakowanie pro-
duktu istotnie częściej stanowią czynniki decydujące o zakupie produktów spożywczych dla osób, 
które zadeklarowały, iż zmiany klimatu mają duży wpływ na ich decyzje zakupowe.
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Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej Podstawowa/
Zawodowa

Liceum/Technikum/ 
Szkoła policealna

Szkoła 
wyższa

Przyzwyczajenie/znajomość produktu 30% 25% 30% 27% 32% 33% 17% 26% 17% 31% 34%

Łatwa dostępność produktu 7% 6% 6% 15% 6% 7% 1% 3% 1% 9% 9%

Cena 57% 45% 76% 41% 41% 49% 54% 55% 61% 51% 42%

Skład produktu 71% 57% 66% 81% 65% 69% 66% 36% 59% 61% 74%

Wygoda użytkowania 4% 7% 7% 4% 8% 3% 5% 4% 3% 6% 7%

Pochodzenie produktu: zwierzęce/roślinne 12% 20% 17% 19% 12% 15% 19% 12% 10% 15% 22%

Miejsce produkcji: produkt polski/zagraniczny 49% 57% 52% 46% 68% 55% 46% 51% 61% 55% 43%

Wpływ produkcji na środowisko 7% 10% 3% 15% 9% 7% 6% 9% 1% 11% 13%

Opakowanie produktu 12% 8% 21% 20% 5% 5% 2% 7% 4% 13% 13%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 5% 2% 1% 1%

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe
Zmienne społeczno-demograficzne

Jakie czynniki są decydujące, gdy kupuje Pan/i dany produkt spożywczy? 

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. 65% 53%

TOP 3

51%Skład produktu Miejsce produkcji: 
produkt polski / 
zagraniczny

Cena
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Miejscowość Poglądy polityczne

Wieś
Małe 

miasto do 
50 tys. 

Średnie 
miasto 

50–250 tys. 

Duże miasto 
250–500 tys. 

Metropolia 
powyżej 
500 tys. 

Lewicowe Centro-
lewicowe Centrowe Centro-

prawicowe Prawicowe Trudno 
powiedzieć

Przyzwyczajenie/znajomość produktu 25% 31% 22% 25% 36% 29% 37% 32% 20% 20% 30%

Łatwa dostępność produktu 2% 7% 7% 8% 16% 12% 18% 5% 5% 4% 4%

Cena 44% 62% 58% 49% 49% 46% 49% 57% 48% 51% 52%

Skład produktu 62% 63% 66% 66% 70% 62% 66% 66% 61% 57% 71%

Wygoda użytkowania 4% 8% 3% 4% 9% 9% 7% 5% 6% 5% 4%

Pochodzenie produktu: zwierzęce/roślinne 15% 13% 18% 20% 19% 32% 29% 9% 15% 15% 11%

Miejsce produkcji: produkt polski/zagraniczny 58% 57% 53% 49% 33% 33% 34% 53% 48% 54% 68%

Wpływ produkcji na środowisko 8% 12% 10% 7% 3% 16% 12% 17% 5% 5% 3%

Opakowanie produktu 6% 5% 22% 21% 13% 16% 17% 11% 9% 3% 11%

Nie wiem/Trudno powiedzieć 2% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 4% 2% 0%

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe
Zmienne społeczno-demograficzne

Jakie czynniki są decydujące, gdy kupuje Pan/i dany produkt spożywczy? 

Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. N=1000

Do najważniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe należą: skład produktu (65%), 
miejsce produkcji (53%) oraz cena (51%). Generalnie wpływ produkcji na środowisko nie stanowi 
ważnej determinanty – podczas zakupów spożywczych jest on brany pod uwagę przez niespełna 
co dziesiątego uczestnika badania.
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Skłonność do płacenia wyższych cen za produkty bardziej przyjazne 
środowisku 
Zmienne społeczno-demograficzne

Skłonność do płacenia wyższych cen za produkty bardziej przyjazne 
środowisku 
Omówienie wyników

Czy był(a)by Pan/i w stanie zapłacić wyższą cenę za produkt, którego produkcja 
byłaby bardziej korzystna dla środowiska naturalnego? 

Kobieta Mężczyzna

67%

20%
12%17%

14%

69%

WIEK

PŁEĆ

12%
18%

70%
84%

10% 28%

28%

19%

53% 60%

12%

71%

13%
15%

74%

19%

18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i więcej lat

6%7%

PŁEĆ
Mężczyźni są mniej skłonni niż kobiety do płacenia więcej za produkty bardziej 
przyjazne dla środowiska. 

WIEK
W  grupach wiekowych, najmniej chętnie odnoszą się do tego czterdziesto-
latkowie, co istotnie odróżnia ich od pozostałych grup. Do płacenia więcej za 
produkty bardziej ekologiczne są najbardziej skłonni sześćdziesięciolatkowie. 

WYKSZTAŁCENIE
W grupach wykształcenia widoczna jest zależność – im lepiej wykształceni tym 
większa chęć do płacenia wyższych kwot za produkt bardziej korzystny dla 
środowiska (istotna statystycznie różnica między absolwentami szkół podsta-
wowych a wyższych). 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
Osoby o wysokiej świadomości ekologicznej częściej byłyby skłonne zapła-
cić wyższą cenę za produkty, których produkcja jest bardziej korzystna dla 
środowiska,.

WIEDZA O ZMIANIE KLIMATU
Osoby posiadające wiedzę o zmianie klimatu różnią się w sposób istotny od 
niepoinformowanych w tym sensie, że częściej deklarują gotowość do zapła-
cenia większej kwoty za żywność, której produkcja jest bardziej korzystna dla 
środowiska.

POZIOM OBAW I NIEKOPOJU O ZMIANĘ KLIMATU
Porównując odpowiedzi ze względu na poziom obaw o zmianę klimatu, wśród 
zaniepokojonych uczestników badania odnotowujemy wyższe odsetki chętnych 
do zakupu droższych produktów z myślą o ochronie środowiska.

10% 9%
WYKSZTAŁCENIE

23%
25%
12%

64% 67%

15%

75%

Podstawowa/
Gimnazjum/
Zawodowa

Liceum/
Technikum/

Szkoła policealna

Szkoła wyższa

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
POZIOM OBAW I NIEPOKOJU 
O ZMIANĘ KLIMATU WIEDZA O ZMIANIE KLIMATU

Wysoka 
świadomość

Niska 
świadomość

62%

23%

15%

76%

14% 10%

Zaniepokojeni Nieprzejmujący się

61%

15%

25%

74%

15% 11%

Poinformowani Niepoinformowani

59%

18%

23%

76%

12%
12%
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Sebastian Tołwiński
Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Upfield

Chcesz zadbać o klimat?  
Jedz więcej żywności roślinnej 

Rekomendacje

#dietchangeNOTclimatechange – taki hashtag można coraz  częściej 
spotkać w  mediach społecznościowych. Nie bez przyczyny. 
Produkcja żywności obciąża naszą planetę w ogromnym stopniu. 
Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) wynika, że hodowla zwierząt generuje łącznie 
14,5% wszystkich gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku 
działalności człowieka. Ponad połowę tego przypisuje się hodowli 
bydła na mięso i dla mleka. Mówimy tu o tzw. „śladzie węglowym”, 
czyli całkowitej ilości gazów cieplarnianych, jakie powoduje bezpo-
średnia i pośrednia produkcja na wszystkich etapach cyklu życia 
danego produktu, łącznie z uprawą zbóż na paszę aż po transport 
gotowych wyrobów do sklepów. Do tego dochodzi wysoki „ślad 
wodny” - ilość wody zużywanej w całym cyklu, który dla żywności 
roślinnej jest co najmniej dwa razy niższy. 

Żywność pochodzenia zwierzęcego przyczynia się w największy 
sposób do degradacji środowiska naturalnego, jednak Polacy 
nie wiążą tego ze zmianą klimatu. Pokazuje to badanie „Zmiana 
klimatu a produkcja żywności*” zlecone przez Upfield. Prawie 9 na 
10 mieszkańców Polski uważa, że zmiana klimatu jest zagroże-
niem dla planety i może doprowadzić do katastrofy ekologicznej, 

86 %obawia się jej konsekwencji, a 88% przyznaje nawet, że 
została spowodowana działalnością człowieka (a nie np. natural-
nymi procesami). Jednak zaledwie 26% z nas ogranicza spożycie 
żywności odzwierzęcej z myślą o korzyściach dla środowiska. 
W kraju zdominowanym przez dietę mięsno-nabiałową i biorąc 
pod uwagę intensywne działania promocyjne inicjowane przez 
prężnie działającą branżę można by napisać „aż” 26% 

Niemal wszyscy respondenci badania Upfield wskazują, że stan 
środowiska naturalnego jest dla nich istotny i  92% stara się 
codziennie podejmować działania z myślą o naturze, jednak dziś 
ta dbałość Polaków przejawia głównie segregowaniem śmieci 
i zmniejszeniem zużycia wody – kwestiami wymuszonymi prze-
pisami prawa i względami ekonomicznymi. Z własnej inicjatywy 
dla klimatu robimy niewiele, ponieważ oczekujemy, że problemy 
klimatyczne rozwiąże za nas ktoś inny. To duża strata, bo np. 
sięgając częściej po żywność z roślinnym składem, w łatwy sposób 
każdy z nas może przysłużyć się naszej planecie. Jeśli każdy z nas 
zrobi trochę więcej niż powinien – suma naszego wspólnego 
wysiłku będzie większa niż niejednej inicjatywy administrowanej 
odgórnie, a było ich już wiele.

Kluczowym targetem intensywnych działań komunikacyjnych 
powinny być w szczególności grupy w niewielkim stopniu lub 
w ogóle niezorientowane w temacie zmian klimatycznych – są to 
nieznacznie częściej mężczyźni, osoby poniżej 50. roku życia, słabiej 
wykształcone - absolwenci szkół podstawowych i średnich, miesz-
kańcy terenów wiejskich (dodatkowo mieszkańcy małych miast są 
mniej poinformowani niż mieszkańcy większych miejscowości). 
Kluczowy target działań komunikacyjnych to również osoby nie-
przejmujące się zmianami klimatycznymi. W tej grupie obserwujemy 
znaczą przewagę mężczyzn, absolwentów szkół podstawowych oraz 
średnich, mieszkańców wsi, ale też i małych miast. Grupy wiekowe 
są tutaj dość równoliczne, przy czym wśród osób niemartwiących 
się o klimat jest więcej młodych badanych – do 50 lat. Targetem, do 
którego powinno się skierować działania komunikacyjne są osoby 
z niską świadomością ekologiczną, do których zaliczają się z kolei 
częściej kobiety, słabiej wykształceni i mieszkańcy terenów wiejskich 
(częściej też mieszkańcy małych miast niż co najmniej średnich).  
Powyższe cechy wspólne wszystkich trzech wyodrębnionych grup 
pozwalają stwierdzić, że potencjalny target działań komunikacyjnych 
to przede wszystkim mężczyźni, młodzi (18-49), gorzej wykształceni, 
mieszkańcy terenów wiejskich oraz małych miast. 

Przekaz należy kierować szczególnie także do osób niedostrze-
gających problemu ekologicznego w produkcji zwierzęcej, czyli 
ponownie do mężczyzn, mieszkańców małych miast i osób słabiej 
wykształconych, ale też starszych grup wiekowych (głównie 70+). 

Również najmłodsi, dorośli Polacy powinni zostać szczególnie 
mocno uwzględnieni w komunikacji proekologicznej i promującej 
produkty roślinne. Rezultaty badania wskazują również, że najmłod-
szy target (18-29) jest zaskakująco nisko uświadomiony ekologiczne, 
w stosunku do tego czego można by się spodziewać mając w pamięci 
obraz młodzieży „zielonej, liberalnej i zaangażowanej ekologicznie”, 
jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny będący międzynarodo-
wym ruchem uczniów i studentów, którzy protestowali przeciw 
bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych 
przez człowieka zmian klimatu czy to w działaniach charytatywnych 
w ramach organizacji proekologicznych, jak np. Greenpeace. Grupa 
18-29 jest systematycznie mniej zaniepokojona zmianami klimatycz-
nymi, mniej poinformowana na ich temat, zdecydowanie rzadziej 
deklaruje wysoką świadomość ekologiczną. Wśród najmłodszych 
zdecydowanie przeważają niedostrzegający powagi zmian klima-
tycznych i deklarujący niską świadomość ekologiczną. 

Młodzi Polacy często odżywiają się standardowo, czyli spoży-
wają produkty zarówno zwierzęce, jak i roślinne. Wśród nich 
jest relatywnie niewielu, którzy stawiają głównie na produkty 
pochodzenia roślinnego. Co więcej, rzadziej niż osoby w wieku 50+, 
byliby skłonni do wykluczenia mięsa i nabiału ze swojej codziennej 
diety w celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. 
W mniejszym stopniu (dla dobra klimatu) deklarują też chęć zmiany 
diety na bardziej roślinną. Przy czym czynnikiem, który przede 

wszystkim zachęciłby młodych Polaków (18-29) do ograniczenia 
mięsa i nabiału na rzecz większej ilości produktów roślinnych jest 
większa dostępność tego produktów (co zasadniczo odróżnia ich 
od starszych). Również dość rzadko podczas zakupów myślą o tym, 
jak ich wybory wpłyną na kondycję planety.   

Co ciekawe świadomość ekologiczna jest najwyższa w grupie 
aktywnych zawodowo Polaków, będących na etapie zakładania 
lub posiadania własnych rodzin i posiadania dzieci zarówno tych 
małych, jak i nastoletnich: grupa od 30 do 59 roku życia. Nieco 
niższą świadomość ekologiczną można zaobserwować w grupie 
najstarszych Polaków: 60+ i 70+, ale jest ona nadal zaskakująco 
wysoka, szczególnie jeśli porównany jej poziom do tego w grupie 
najmłodszych 18-29. W najstarszych grupach wiekowych przewa-
żają postawy pro-ekologiczne, w szczególności grupy te deklarują 
wysoki stopień zainteresowania informacjami i ich przyswojenia 
w porównaniu do innych grup. 

Stopień zadowolenia z własnych warunków materialnych wbrew 
oczekiwaniom nie determinuje w żaden sposób postaw pro-eko-
logicznych. Polacy deklarujący złe warunki materialne są w takim 
samym stopniu pro-ekologiczni jak Ci deklarujący najwyższy 
standard życia i zadowolenie z własnych finansów. Za to poziom 
wykształcenia jest ściśle związany z postawami proekologicznymi: 
wyższe wykształcenie przekłada się bezpośrednio na silniejsze 
postawy pro-ekologiczne.   

Dlatego w  działaniach komunikacyjnych należy się kierować 
nie tyle kluczem dotarcia do mniej uświadomionych bo gorzej 
uposażonych czy prowincjonalnych mieszkańców Polski – oni 
bowiem wcale nie wykazują mniejszego zaangażowania w ekologię 
w stosunku do pozostałych grup; docierać należy raczej do warstw 
o niższych kompetencjach edukacyjnych (w tym młodszych), 
bez względu na ich miejsce zamieszkania czy status materialny: 
oni bowiem są w największym stopniu zamknięci na problemy 
ekologiczne, a więc i przekaz promujący ekologiczną wartość 
produktów Klienta opartych na produkcji roślinnej.   

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe jest 
skład produktu (65%  ). Dla ponad połowy respondentów znaczenie 
ma także miejsce produkcji (53%  ) oraz cena (51%  ). Generalnie 
wpływ produkcji na środowisko nie stanowi ważnej determinanty 
– podczas zakupów spożywczych jest on brany pod uwagę przez 
niespełna co dziesiątą zapytaną osobę. Analizując wiodące czynniki 
zakupu można postawić tezę, że na razie polscy konsumenci w swych 
decyzjach zakupowych powodują się przede wszystkim względami 
zdrowotnymi (skład), postrzeganym wizerunkiem kraju producenta 
(tu może też być ulokowany czynnik patriotyzmu gospodarczego) 
oraz kwestią finansową (zakup atrakcyjny ekonomicznie). Kwestia 
istotności i przykładania wagi do produkcji roślinnej przez konsu-
mentów polskich wymaga więc podstawowej edukacji konsumenta, 
włącznie z akcją świadomościową budującą AI (awarenes of issue).
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Małgorzata Bojańczyk
Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Zrównoważona żywność to odpowiedź 
na oczekiwania społeczne

Wzrost świadomości Polaków 
dotyczący roli żywności w ich 
życiu i równoległa chęć ochrony 
środowiska, w tym zapobiegania 
zmianom klimatu, jest jednym 
z najważniejszych, obok wysokości 
cen, trendów na rynku 
konsumenckim. 

Odpowiedzią na wzrost cen żywności, ale także na oczekiwania 
społeczne dotyczące uczciwego, neutralnego środowiskowo 
modelu jej produkcji, jest żywność zrównoważona. Według 
badań przeprowadzonych w  2021 r. przez Accenture Polska 
i Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” na 
żywność zrównoważoną – zarówno same surowce, jak i bazujące 
na nich przetwory spożywcze – Polacy mogą wydać w średnim 
terminie nawet 64,61 mld zł rocznie, czyli ok. 45% tego, ile wydali 
na codzienne zakupy spożywcze w 2020 r. To potencjalnie jedna 
z największych zmian postaw i nawyków związanych z wyborami 
przy sklepowych półkach w ostatnich latach.

Za tak istotną zmianą postaw konsumenckich stoją dwa główne 
czynniki: 

1. pandemia, która zmieniła zarówno sposób robienia 
zakupów, jak i skład sklepowego koszyka 

2. wzrost znaczenia postaw i oczekiwań najmłodszych grup 
konsumentów, które zwracają większą uwagę nie tylko 
na sposób odżywiania się, ale także na kwestie środowi-
skowe, klimatyczne, dobrostan zwierząt gospodarskich 
czy kwestie ograniczenia marnotrawienia żywności. 

Na poziomie globalnym 79% konsumentów przyznaje, że pande-
mia zwiększyła zainteresowanie dbaniem o zdrowie1, a 62% – że 

1 Accenture – COVID-19 is Reshaping the Consumer Goods 
Industry, 2020.

 skierowała ich uwagę w większym niż wcześniej stopniu na 
 środowisko. Jednocześnie 46% deklaruje, że będzie kupować 
więcej produktów wytworzonych lokalnie. 

Polski rynek nie różni się znacząco pod tym względem od średniej 
światowej. Co drugi Polak przyznaje, że w związku z pandemią 
COVID-19 zmienił preferencje zakupowe dotyczące produktów 
spożywczych2. Jak wynika z  badania przeprowadzonego na 
zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego 
„ASAP”, polscy konsumenci bardziej świadomie dobierają żywność 
pod kątem jej wpływu na swoje zdrowie, biorą pod uwagę wpływ 
jej produkcji na środowisko, kupują więcej produktów polskiego 
pochodzenia i chcą nabywać te lepszej jakości w większej niż 
dotychczas liczbie. 

Z produktami wysokiej jakości Polakom kojarzy się przede wszyst-
kim świeżość produktu (wskazało tak 36% badanych) oraz brak 
sztucznych dodatków (23% wskazań). Jednocześnie 39% Polaków 
zwraca większą uwagę na wpływ produktów spożywczych na 
środowisko, a dla 51% z nich wpływ wytworzenia produktu na 
środowisko jest ważny. Coraz liczniejsza grupa, bo aż 47% z nas 
(w porównaniu z czasami sprzed pandemii) kupuje więcej produk-
tów nieprzetworzonych.

Sektor rolno-spożywczy musi zatem produkować w sposób bar-
dziej przyjazny dla środowiska niż dotychczas, ale jednocześnie 
w dalszym ciągu opłacalny i co najważniejsze – oferować produkty 
spożywcze w cenach przystępnych dla konsumenta. Żywność 
zrównoważona wpisuje się w ten model, zapewniając istotne 
ograniczenie wpływu produkcji rolnej i przetwórstwa na środo-
wisko i klimat, minimalizując m.in. zbędne stosowanie nawozów 
i środków ochrony roślin oraz eliminując prewencyjne stosowania 
antybiotyków. Wszystkie te czynniki są ważne dla konsumentów. 
Jednocześnie żywność zrównoważona może być oferowana po 
cenach dostępnych dla przeciętnego Polaka.

Konsumenci zdają sobie sprawę, że takie produkty będą kosztować 
więcej niż te wytworzone w sposób konwencjonalny, i są gotowi 
więcej za nie zapłacić, chociaż mniej niż za żywność ekologiczną, 

2 Zrównoważona żywność w Polsce, Accenture, ASAP, 2021.

która cały czas stanowi niszę na rynku. Aż 75% Polaków jest 
zainteresowanych kupowaniem żywności zrównoważonej, 
a 83% spośród tej grupy deklaruje, że mogłyby one stanowić 
przynajmniej połowę ich koszyka zakupowego. Dla firm i rolników 
to szansa na lepsze marże przy sprzedaży i produkcji żywności, ale 
też wpisanie się w globalny trend ochrony klimatu i świadomego 
gospodarowania zasobami – w efekcie lepsze dopasowanie się do 
zmieniających się oczekiwań konsumentów.

Poza trendami konsumenckimi żywności zrównoważonej sprzy-
jają także czynniki polityczne, takie jak realizowana w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu strategia „od pola do stołu” 
(ang. farm to fork), której celem jest „nowa i lepsza równowaga 
między przyrodą, systemami żywnościowymi a różnorodnością 
biologiczną, aby chronić zdrowie i dobrobyt obywateli” oraz  
strategia UE na rzecz bioróżnorodności, która wspiera „drogę 
do ambitnych i niezbędnych zmian, które zapewnią dobro-

stan i dobrobyt gospodarczy obecnych i przyszłych pokoleń 
w  zdrowym środowisku”.

Ponadto w ramach jednego z najważniejszych dokumentów UE – 
Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - 
dostępne są zachęty i instrumenty finansowe dla rolników, którzy 
mogą uzyskać wsparcie na wdrożenie rolnictwa zrównoważonego 
w Polsce, w tym konkretnych technologii i innych działań z nim 
związanych.

Taka polityka odnośnie do zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi – polityka przeciwdziałania zmianie 
klimatu i  zapewnienia Europejczykom „zdrowej, przystępnej 
cenowo i zrównoważonej żywności” oznacza, że unijny rynek 
będzie również dla polskich rolników oraz przetwórców żywności 
coraz bardziej otwarty, a co za tym idzie – coraz więcej żywności 
zrównoważonej będzie dostępne w polskich sklepach. 
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Partner Zarządzający Mag Zielonych Zmian, Lata Dwudzieste

Syndrom schabowego

„To inni są odpowiedzialni za katastrofę ekologiczną, 
nie zamierzam nic z tym robić.”

13%

Polacy
18-65

23%

Młodzi
18-24

Kotlet schabowy z ziemniakami 
i zasmażaną kapustą. Mielony. 
Staropolski bigos. Żurek na wędzonce 
z białą kiełbasą. To wciąż jedne 
z najpopularniejszych polskich 
potraw. Cecha wspólna: mięso.

W 2021 r. w Polsce średnie spożycie mięsa wynosiło 79 kg rocznie, 
zaś produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca (wołowina, 
wieprzowina i drób) w ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosła aż 
o 75%1. Dlaczego pomimo widma przykrych skutków katastrofy 
klimatycznej tak bardzo trzymamy się białka zwierzęcego? Prze-
cież łącznie produkcja mięsa generuje ok. 13% światowych emisji 
gazów cieplarnianych2 (to więcej niż drugi największy pojedynczy 
emitent wśród państw, czyli Stany Zjednoczone). Problem wpływu 
naszego sposobu żywienia jest znacznie szerszy niż produkcja 
i konsumpcja mięsa. Wychodząc dalej: wystarczy przypomnieć 
sobie, że – według raportu ONZ – na jednego mieszkańca Ziemi 
średnio rocznie przypada 74 kg zmarnowanej, wyrzuconej żywno-
ści3. Polska niestety zajmuje wysokie miejsce w tych statystykach4. 
Dlaczego zatem jemy tak nieodpowiedzialnie i to w kraju, w którym 
– wydawałoby się – z dziada pradziada uczono nas szacunku do 
jedzenia? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, przyglądając się 
wynikom badań społecznych.

Według badania Ziemianie Atakują z 2020 r.5, aż 78% Polaków 
uważa, że „Stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga 
natychmiastowych działań”. Mało tego, 97 osób na 100 bardziej 

1 Atlas mięsa 2022, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie we 
współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

2 https://300gospodarka.pl/analizy/walka-o-klimat-zaczyna-sie-
-od-talerza-az-13-emisji-co2-to-produkcja-miesa.

3 https://www.unep.org/resources/report/
unep-food-waste-index-report-2021.

4 Ziemianie regulują – zmiany w otoczeniu prawnym żywności, 
Brandy LAB, Centrum Prawa Żywnościowego, Lata Dwudzieste, 
UN Global Compact Network Poland.

5 Wszystkie dane pochodzą z raportu Ziemianie Atakują 2020, 
Kantar Polska, Lata Dwudzieste i UN Global Compact Network 
Poland, sierpień 2020, N=1000.

lub mniej zdaje sobie sprawę z faktu, że za zły stan środowiska 
odpowiada działalność człowieka.

Dlaczego zatem uparcie trzymamy się mięsa oraz wzorców zbio-
rowego żywienia stworzonych w PRL? Odpowiedź jest niestety 
prosta: Polacy raczej nie zdają sobie sprawy ze skomplikowanych 
zależności rządzących ekosystemem i po prostu nie wiedzą, że 
ich sposób odżywiania się może mieć wpływ na zmianę klimatu, 
a zatem i na naszą wspólną przyszłość. Wiedza jest na tyle mała, 
że nie przekłada się na gotowość do ewentualnych wyrzeczeń.

Jest jeszcze gorzej: Polacy nie tylko nie wiedzą zbyt wiele o wyzwa-
niach klimatycznych, ale też nie wiedzą, że nie wiedzą! Respon-
denci zapytani o to, jak oceniliby stan swojej wiedzy na temat 
środowiska naturalnego, najczęściej określali ją jako „przeciętną” 
(55%) lub „dużą” (32%). Tymczasem w narodowym teście wiedzy 
o środowisku jako społeczeństwo otrzymalibyśmy – używając skali 
szkolnej – dwójkę z plusem!

Eksperci klimatyczni zgromadzeni przy projekcie Ziemianie Ata-
kują zdefiniowali pięć głównych wyzwań stojących przed nami 
w związku ze zmianą klimatu i nieodpowiedzialnym funkcjono-
waniem gatunku ludzkiego:

1. katastrofa klimatyczna, czyli wykładniczy wzrost 
temperatury atmosfery od czasu rewolucji przemysłowej, 
wynikający z emisji gazów cieplarnianych,

2. katastrofa środowiskowa, czyli degradacja środowiska 
poprzez dramatyczne zubożenie bioróżnorodności 
i zniszczenie ekosystemów,

3. produkcja odpadów, w tym problem odpadów z plastiku, 
których rozkład trwa wiele pokoleń

4. jakość powietrza, czyli rosnące zanieczyszczenie 
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia,

5. kryzys wodny, czyli kurczące się zasoby słodkiej wody.

Za najbardziej palące eksperci uznali pierwsze dwa problemy: 
wzrost temperatury wskutek emisji gazów cieplarnianych oraz 
zanik różnorodności biologicznej i zubożenie ekosystemów. Cóż, 
eksperci to eksperci, a Polacy to Polacy. W ogólnopolskim badaniu 
respondenci za największy problem uważają zanieczyszczenie 
środowiska odpadami, w tym plastikiem… Dopóki realna wiedza 
na temat zagrożeń klimatycznych nie przesiąknie do tkanki 
społecznej, nie będziemy gotowi jako zbiorowość do wspólnych 
działań przeciwdziałających katastrofie.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Istnieje dość powszechne 
przekonanie, że młodzi ludzie wezmą sprawy w swoje ręce, by 
walczyć o lepszą przyszłość dla siebie. Przekonanie to zbudowały 
media, eksponując wzruszające i dające do myślenia przemówienia 
Grety Thunberg6 czy głośne postulaty środowisk aktywistów, np. 
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wyniki badań jednak 
rozczarowują. Już w pierwszej edycji badania Ziemianie Atakują 
bezcelowe było poszukiwanie demograficznego wzorca, który 
udowodniłby, że osoby młodsze są bardziej świadome i skore 
do działania w obronie środowiska. A w 2022 r. przyszedł zimny 
prysznic: niepublikowane jeszcze wyniki Ziemian z 2022 r. pokazują, 
że młodzi są wręcz mniej chętni do podjęcia aktywnych działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego. Poprzez dane statystyczne 
młodzi zdają się krzyczeć: To wy nam urządziliście taki świat, choć 
obiecywaliście godne życie. Wy zajmijcie się więc jego naprawia-
niem, a nam dajcie spokój, bo mamy dość problemów ze startem 
w dorosłe życie, z umowami śmieciowymi, dostępem do służby 
zdrowia i trywialnymi, codziennymi problemami! Aż 23% osób 
w wieku 18-25 lat twierdzi (w porównaniu do wyniku 13% dla 
wszystkich Polaków): „to inni są odpowiedzialni za  katastrofę 

6 Greta Thunberg – szwedzka aktywistka klimatyczna. Człowiek 
Roku tygodnika „Time” za rok 2019.
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ekologiczną i nie zamierzam nic z tym robić”7.  Konsekwentny 
brak systemowej edukacji klimatycznej w szkołach na pewno nie 
pomaga w zmianie tego stanu rzeczy.

Żeby nie kończyć aż tak pesymistycznie, wróćmy na chwilę do 
schabowego, bigosu i żurku. Sporo w ostatnich latach się mówi 
o zdrowym żywieniu. Producenci i sieci handlowe wprowadzają 

7 Ziemianie Atakują 2022, Kantar Polska, Lata Dwudzieste, przy 
wsparciu European Climate Foundation i UN Global Compact 
Network Poland, badanie przeprowadzone w sierpniu 2022, 
N=1000.

do oferty różnego typu innowacje białkowe, np. burgery z bura-
ków, kiełbaski sojowe i „nuggetsy” w 100% z białka roślinnego. 
Duże sieci handlowe eksponują te towary we wszystkich swoich 
placówkach – i w dużych miastach, i w małych miejscowościach. 
W ten sposób rozpoczęła się cicha kampania oswajania społe-
czeństwa przynajmniej z myśleniem o alternatywnych sposobach 
żywienia. Efekt tych działań widzimy w najnowszej edycji Ziemian 
– delikatnie wzrosła otwartość na ograniczenie konsumpcji mięsa 
w codziennej diecie. Premiera wyników badania już w listopadzie 
2022 r., a w kolejnej edycji (oraz obserwując statystyki sprzedaży 
mięsa w Polsce) dowiemy się, czy to początek nowego trendu, czy 
też zjawisko chwilowe.
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Rosnąca w polskim społeczeństwie 
świadomość dotycząca zmiany 
klimatu jest jednym z pierwszych 
czynników, który może skłonić do 
pogłębiania wiedzy o przyczynach 
tego zjawiska, a ta, jak pokazuje 
raport „Ziemianie atakują”, 
nadal pozostaje na bardzo niskim 
poziomie – faktyczny stan wiedzy 
jest mały lub bardzo mały (wynik 
63% badanych)1. Nie znając 
przyczyn, nie będziemy rozumieli, 
jak nasze codziennie działania mogą 
wpływać pozytywnie lub negatywnie 
na klimat. Z deklaracji wynika, że 
35% Polek i Polaków chciałoby robić 
więcej, aby chronić środowisko 
naturalne, ale nie wie jakie mogłyby 
być to działania. Jednocześnie 
nie jesteśmy skłonni dokonywać 
zmian – aż 19,4% deklaruje, że nie 
chce wprowadzać żadnych istotnych 
zmian ani kompromisów w stylu 
życia, aby wywrzeć pozytywny 
wpływ na środowisko2.

1 Kantar, 2020, Ziemianie atakują, s. 37.

2 Tamże, s. 41.

W badaniach z 2021 r. 50% respondentów deklarowało, że sytuacja 
ekologiczna świata jest zła i należy podjąć natychmiastowe działa-
nia naprawcze. Wymieniając grupy i podmioty, które negatywnie 
wpływają na sytuację ekologiczną na świecie, wskazywano kon-
cerny energetyczne (73%), biznes/firmy produkcyjne i usługowe 
(69%), a na trzecim miejscu ludzi jako konsumentów (65%). Jednak 
pomimo tych deklaracji nie bardzo wierzymy w siłę sprawczą 
działań podejmowanych przez jednostkę. Nieco ponad ¼ bada-
nych (26,3%) uważa, że podejmowane przez nią działania mogą 
mieć istotny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów 
społecznych i środowiskowych. Zdecydowana większość (62,6%) 
wskazywała, że te działania mogą mieć pewien pozytywny wpływ3.

Z tej perspektywy interesujące wydaje się, na ile jesteśmy skłonni 
zmieniać cokolwiek w  swoich codziennych zachowaniach. 
Przeważnie rozumienie działań proekologicznych powiązane 
jest z tym, czego wymaga od nas prawo. Wśród działań proeko-
logicznych podejmowanych przez badanych najczęściej pojawia się 
segregowanie odpadów (67%), ograniczanie marnowania żywności 
(62%) oraz ograniczanie zużycia wody (61%), w dalszej kolejności 
wymieniane było ograniczanie spożywania mięsa (25%) oraz wybór 
produktów przyjaznych dla środowiska (20%)4. 

Coraz częściej w prowadzonych badaniach pojawiają się wątki 
 związane z  żywnością oraz postawami społeczeństwa w  tym 
obszarze. To temat bardzo istotny – jednym z kluczowych ele-
mentów naszego dobrostanu i samopoczucia jest właściwa dieta 
i sposób odżywiania. Z drugiej strony rolnictwo i szeroko rozumiana 
produkcja żywności pozostają jednymi z istotniejszych zagadnień 
w kontekście ich wpływu na zmianę klimatu. Pomimo częstych 
zapewnień związanych z niemarnowaniem jedzenia, problem mar-
nowania żywności w Polsce z perspektywy zachowań konsumentów 
wydaje się znaczący. W Raporcie Banków Żywności 62,9% badanych 
deklaruje wyrzucanie (z różną częstotliwością: często, czasami, 
rzadko) pieczywa, świeżych owoców (57,4%), warzyw (56,5%), wędlin 
(51,6%) oraz napojów mlecznych (47,3%)5. Jak wynika z danych, 
w Polsce marnowane jest rocznie około 9 mln ton żywności i jest 
to piąta pozycja w UE – średnia unijna marnowanej żywności to 

3 ING, 2021, Raport: wybory Polaków a zrównoważony rozwój, s. 5

4 Deloitte, 2021, Obawy o stan środowiska naturalnego i klimatu. 
Wynik ogólnopolskiego badania: Indeks postaw klimatycznych, s. 15.

5 Federacja Polskich Banków Żywności, 2020, Nie marnuj jedzenia 
2020, s. 19.

170 kg/osobę/rok, a w Polsce jest to 247 kg/osobę/rok6. Problem 
marnowania żywności jest istotny, wziąwszy pod uwagę czynniki 
społeczne i ekonomiczne. Z perspektywy zmiany klimatu warto jed-
nak zwrócić uwagę na kwestie śladu węglowego i wodnego podczas 
produkcji żywności i to, jak marnowanie produktów spożywczych 
potęguje problem emisji.

Jeśli chodzi o to, czym kierujemy się podczas zakupu produktów 
spożywczych, to w grupie badanych rodziców dzieci w wieku 
0-14 lat na pierwszym miejscu wskazywane są aktualna promocja 
lub niska cena (61%), skład (59%) i okres trwałości produktu 
(55%). Obecność certyfikatów ekologicznych była ważna dla 
11% badanych7. Takie podejście konsumentów odzwierciedlają 
również inne badania przeprowadzone na reprezentatywnej 
grupie Polaków. Na pytanie, co najbardziej wpływa na to, jakie 
produkty kupujesz, na pierwszym miejscu znalazła się cena (70%). 
Ekologia i ochrona środowiska była wskazana na ostatnim miejscu 
(11%)8. Cena produktu jest więc kluczowym czynnikiem, aspekty 
związane z szeroko rozumianą ekologią – czy produkt pochodzi 
z rolnictwa ekologicznego, posiada certyfikat czy też nie jest 
wysokoemisyjny – a aspekty nie mają tak dużego znaczenia.

Wskazuje się, że dla powstrzymania zmiany klimatu jednym z klu-
czowych nawyków żywieniowych, jaki powinniśmy wprowadzić, 
jest ograniczenie lub rezygnacja z konsumpcji mięsa. Co ciekawe, 
różne wyniki badań w odniesieniu do wyborów żywieniowych 
polskiego społeczeństwa nie wskazują na jednoznaczne tendencje. 
Jak pokazują dane z Głównego Urzędu Statystycznego, spożycie 
mięsa w Polsce przeciętnie na 1 osobę wynosiło w 2019 r. 61 
kg9. W badaniach CBOSu z tego samego roku 33% badanych 
deklarowało, że je mięso i jego przetwory codziennie, a 52% kilka 
razy w tygodniu, jedynie 1% wskazywał, że nie jada go wcale lub 
prawie wcale10. Z drugiej strony, wyniki badania Zmiana klimatu 
a produkcja żywności – badanie świadomości mieszkańców Polski 
pokazują, że 22% respondentów ogranicza spożywanie produktów 
pochodzenia zwierzęcego, 3% to wegetarianie, a 1% określa się 
jako weganie. Znacząca większość (73%) mieszkańców Polski 
wskazywała, że jada „standardowo” – czyli zarówno produkty 
pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. W innych badaniach 
na pytanie dotyczące podejmowanych działań na rzecz klimatu 
30% respondentów wskazało na ograniczanie spożycia mięsa (przy 
39% deklarujących, że je dużo mięsa)11. Jeszcze inną perspektywę 
pokazują wyniki w publikacji Atlas mięsa. Fakty i dane na temat 
zwierząt, które zjadamy – 36% badanych deklarowało, że ogranicza 

6 Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2022, 
Atlas Mięsa. Fakty i dane na temat zwierząt, które zjadamy, s. 63.

7 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2022, Ekologiczne zachowania 
Polaków. Raport Klimat tworzą ludzie, s. 14.

8 Farma Świętokrzyska, 2021, Trendy w ekozakupach Polaków, s. 7.

9 GUS, 2020, Rolnictwo w 2019 r., s. 68.

10 CBOS, 2019, Komunikat z badań nr 106/2019, Jak zdrowo odżywiają 
się Polacy?, s. 3.

11 Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2020, Zmiana klimatu. Raport 
z badania, s. 14. 

jedzenie mięsa, a 8% wskazywało, że w ogóle go nie spożywa12. 
Badani z tych grup wskazywali, że główną motywacją dla nich były 
względy humanitarne i klimatyczne. Perspektywa i motywacje 
osób deklarujących jedzenie mięsa jest inna – jak pokazał raport 
Zmiana klimatu a produkcja żywności – badanie świadomości 
mieszkańców Polski, w ich przypadku ewentualną motywacją do 
ograniczenia spożywania mięsa i nabiału byłby względy zdrowotne 
(65% odpowiedzi), niższa cena produktów roślinnych (19%) oraz 
ich większa dostępność (14%). Jedynie dla 8% badanych impulsem 
byłaby chęć dbania o środowisko i planetę13. Interesujące jest 
zestawienie tych danych ze wskazaniami z innego badania – na 
pytanie, jakiego typu działania powinny być podejmowane, aby 
uzdrowić sytuację ekologiczną na świecie, na pierwszym miejscu 
wskazywane była segregacja śmieci i recykling oraz radykalne 
ograniczenie opakowań i produktów (po 54%), na piątym ogra-
niczenie konsumpcji (zakupu nowych produktów – 20%), a na 
ostatnim znalazła się rezygnacja/ograniczenie konsumpcji mięsa 
na równi z rezygnacją z własnego samochodu na rzecz transportu 
publicznego (8%)14. Jeśli chodzi o deklaracje na temat działań 
podejmowanych osobiście w trosce o środowisko naturalne, tutaj 
odpowiedzi były niewiele wyższe – 17% badanych osób wskazało 
na rezygnację lub ograniczenie konsumpcji mięsa. 

Analiza różnych dostępnych danych oraz raportów z perspektywy 
zmiany klimatu i postaw polskiego społeczeństwa wobec żywności 
nie jest więc jednoznaczna. Widać pewne tendencje związane ze 
wzrostem świadomości, jeśli chodzi o zmianę klimatu i wpływ 
człowieka. Mamy świadomość, ale nie idą za tym znaczące zmiany, 
zwłaszcza dotyczące tego, co kupujemy i spożywamy. 

12 Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2022, 
Atlas mięsa…, s. 64.

13 Upfield, 2021, Zmiana klimatu a produkcja żywności – badanie 
świadomości mieszkańców Polski, s. 98

14 Blue Media Research, 2021, Postawy ekologiczne. Badanie postaw 
i opinii Polek i Polaków, s. 35.
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Emisja gazów cieplarnianych w kg CO2e/kg produktu  
(źródła: Parker i in., 2018; Poore i Nemecek, 2018)
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Zużycie wody podczas produkcji różnych źródeł białka w l/kg produktu 
(źródła: Poore i Nemecek, 2018; Mekonnen i Hoekstra, 2010; MOWI Salmon Farming Industry Handbook 2021)
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Użytkowanie gruntów przy produkcji różnych źródeł białka w m2/ kg produktu  
(źródło: Poore i Nemecek, 2018)
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Niebieska żywność w dobie kryzysu

Jako ludzkość znaleźliśmy się 
w najtrudniejszym momencie 
od wielu dekad. Pojęcie kryzysu 
obejmuje coraz więcej obszarów 
naszego życia, a jego skutki 
są coraz bardziej zaskakujące 
i nieprzewidywalne – począwszy 
od pandemii COVID-19 i wojny 
toczącej się za granicami naszego 
kraju, a na postępującej zmianie 
klimatu skończywszy. Czynniki te 
mają ogromne znaczenie społeczno-
gospodarcze. Z jednej strony 
prowadzą do inflacji i wzrostu 
cen żywności, z drugiej – do 
migracji milionów ludzi, w tym 
także do Polski. To, razem ze stale 
rosnącą populacją świata, stwarza 
ogromne wyzwanie dla globalnego 
bezpieczeństwa żywnościowego.

Żywność a środowisko

Wpływ ludzkości na zmianę klimatu jest dziś oczywisty. Jednym 
z głównych czynników mających negatywny wpływ na klimat 
jest produkcja żywności, która odpowiada za ok. 1/3 światowych 
emisji1 gazów cieplarnianych wywołanych działalnością człowieka, 

1 Crippa i in., 2021, https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9. 

z czego ponad połowę stanowi produkcja żywności pochodzenia 
zwierzęcego2.

Wiele badań pokazuje, że produkcja mięsa powoduje gigantyczne 
emisje gazów cieplarnianych3: 

1. 5% emisji dwutlenku węgla 
2. 44% emisji metanu
3. 53% podtlenku azotu.

Białko jest niezbędnym elementem naszej diety, a dla milionów 
ludzi mięso jest jego jedynym źródłem. Niestety jego produkcja 
odbywa się ogromnym kosztem (Fig. 1-3). Obecnie połowa nada-
jących się do życia terenów lądowych wykorzystywana jest przez 
rolnictwo, z czego aż 77% zajmuje wypas i uprawa roślin na paszę4. 
Dla zobrazowania – jest to obszar odpowiadający wielkości obu 
Ameryk. Jednocześnie przy produkcji białka zwierzęcego zużywa 
się ogromne ilości wody, której dostępność przy postępującym 
problemie suszy i nawalnych deszczy uniemożliwiających jej 
zatrzymanie staje się coraz bardziej ograniczona. Biorąc pod 
uwagę, że światowa populacja bydła liczy ponad 1,5 miliarda 
osobników, a do produkcji 1 kg mięsa potrzebne jest prawie 15,5 tys. 
litra wody, skala zużycia jest ogromna (Fig. 3).

Weganizm?

Coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o konieczności przej-
ścia na weganizm – wykluczenie mięsa z globalnej diety wydaje 
się oczywistym rozwiązaniem, aby ratować naszą planetę. Czy 
jest to możliwe, biorąc pod uwagę rosnącą populację świata, która 
w 2050 r. ma liczyć 10 mld ludzi5, przy jednocześnie ograniczonej 
ilości terenów pod uprawy? Ponadto, czy jesteśmy w  stanie 

2 Xu i in., 2021, https://doi.org/10.1038/s43016-021-00358-x.

3 IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution 
of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change; Pachauri, R.K and 
Reisinger, A. (eds.); IPCC, Genewa, Szwajcaria, 104 pp.

4 https://www.fao.org/faostat/en/#home.

5  UN World Population Prospects 2019: Highlights.

zapewnić dostawy białka roślinnego społecznościom żyjącym na 
terenach gdzie uprawa pól jest niemożliwa? 

Wiele badań pokazuje, że uprawa niektórych roślin niesie ze sobą 
negatywne konsekwencje dla środowiska6,7,8. Nieodpowiednie 
gospodarowanie ziemią uprawną powoduje jej ubożenie i w kon-
sekwencji zmniejszenie plonów. Ziemia uprawiana tradycyjnymi, 
orkowymi metodami, przy użyciu nawozów sztucznych i konwen-
cjonalnego nawadniania traci właściwości regeneracyjne, ważne 
składniki mineralne oraz duże ilości wilgoci, co prowadzi m.in. do 
pustynnienia terenów9,10. Erozja11, zakwaszenie gleby i obniżenie 
zwierciadła wód podziemnych to jedne z najbardziej rozpowszech-
nionych problemów. Nie możemy zapominać o ogromnym wpływie 
rolnictwa na zmniejszenie bioróżnorodności12. Spośród 28 tys. 
gatunków zagrożonych wyginięciem, 24 tys. jest zagrożone właśnie 
z powodu rolnictwa13.

Z drugiej strony, znacząca część społeczeństwa nie wyraża chęci 
przejścia na dietę wegańską. Jak wskazują wyniki ankiety przepro-
wadzonej przez IBRIS na zlecenie Upfield14, tylko 1/3 ankietowanych 
byłaby skłonna zrezygnować z jedzenia mięsa i nabiału w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu.

Rosnące znaczenie niebieskiej żywności

Zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego jest jed-
nak możliwe przy równoczesnym zmniejszeniu wpływu produkcji 
żywności na środowisko. Aby wyżywić naszą rosnącą populację, 
dbając jednocześnie o dobro planety, musimy produkować żyw-
ność w sposób zrównoważony.

Zrównoważony system żywnościowy (Sustainable Food System, 
SFS) zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe w sposób, który 
nie zagraża podstawom ekonomicznym, społecznym i środo-
wiskowym, mającym zapewnić źródło pożywienia przyszłym 
pokoleniom. To oznacza, że jest opłacalne (zrównoważona 
gospodarka), przynosi korzyści dla społeczeństwa (zrównoważone 

6  Ritchie i Roser, 2020, https://ourworldindata.org/
environmental-impacts-of-food.

7  Ritchie i Roser, 2021, https://ourworldindata.org/
forests-and-deforestation.

8  Hill i in., 2019, https://doi.org/10.1038/s41893-019-0261-y.

9  Parikh i James, 2012, Soil: The Foundation of Agriculture. Nature 
Education Knowledge 3(10):2.

10  Alori i in., 2020, DOI: 10.1007/978-3-030-44364-1_5.

11  Montgomery, 2007, https://doi.org/10.1073/pnas.0611508104.

12  Gabriel i in., 2013, https://doi.org/10.1111/1365-2664.12035.

13  Benton i in., 2021, Food system impacts on biodiversity loss, Three 
levers for food system transformation in support of nature.

14  Upfield, 2021, Zmiana klimatu a produkcja żywności – badanie 
świadomości mieszkańców Polski.

Fig.1. Emisja gazów cieplarnianych w kilogramach ekwiwalentu dwutlenku 
węgla na kilogram produktu1,2 (za MSC Polska, 20223).

Fig. 2. Użytkowanie gruntów przy produkcji różnych źródeł białka, wyrażone 
w metrach kwadratowych na kilogram produktu2 (za MSC Polska, 20221).

Fig. 3. Zużycie wody podczas produkcji różnych źródeł białka, wyrażone 
w litrach na kilogram produktu2,4,5 (za MSC Polska, 20221).

1 Parker i in., 2018, https://doi.org/10.1038/s41558-018-0117-x.

2  Poore i Nemecek, 2018, https://doi.org/10.1126/science.aaq0216.

3 https://www.msc.org/pl/co-robimy/zagrozone-morza-i-oceany/
zrodla-bialka-a-zmiana-klimatu.

4 Mekonnen i Hoekstra, 2010, The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm 
Animals and Animal Products. Value of Water Research Report Series, No. 48. 
Delft: Unesco-IHE Institute for Water Education.

5 MOWI Salmon Farming Industry Handbook 2021.
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społeczeństwo) oraz wywiera pozytywny lub neutralny wpływ na 
środowisko (zrównoważony rozwój środowiska)15. 

Rosnące znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościo-
wego naszej populacji ma niebieska żywność (ang. blue foods). 
W skrócie jest to żywność pochodząca z wodnych obszarów 
– mórz, oceanów oraz wód słodkich: ryby, owoce morza, glony. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(UN FAO) wskazuje zasoby rybne jako podstawowe odnawialne, 
niskoemisyjne źródło żywności, które powinno stać się kluczową 
częścią systemu zapewniającego zdrową dietę dla rosnącej popula-
cji. Już dziś dla ponad 3,3 mld ludzi na świecie ryby i owoce morza 
zapewniają co najmniej 20% dziennego spożycia białka zwierzę-
cego, a w krajach takich, jak Kambodża, Indonezja, Bangladesz czy 
Mozambik, jest to ponad 50%16.

Najnowsze badania pokazują, że połowy dziko żyjących łososi 
(z gatunku nerka i  gorbusza), małych ryb pelagicznych (sar-
dela, makrela i  śledź) powodują dużo mniejsze emisje gazów 

15  UN FAO, 2018, Sustainable food systems – Concept and framework.

16  UN FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2022.

 cieplarnianych, a przy tym ich mięso zawiera większe koncentracje 
składników odżywczych niż wołowina, wieprzowina czy drób17. 

Połowy dziko żyjących ryb i owoców morza generują dużo mniejsze 
emisje dwutlenku węgla niż hodowla bydła, trzody chlewnej czy 
drobiu4,5,18,19. Ponadto rybołówstwo dziko żyjących gatunków nie 
wymaga zużycia wody, terenów pod hodowlę i uprawę roślin na 
paszę. To sprawia, że niebieska żywność stanowi prośrodowiskową 
alternatywę także dla produktów roślinnych, np. tofu.

Czy zrównoważone połowy są w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe?

Zrównoważona i odpowiedzialna eksploatacja żywych zasobów 
mórz i oceanów to gwarancja stałego dostępu do niebieskiej 
żywności, która zapewni bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza 

17  Bianchi i in., 2022, https://doi.org/10.1038/s43247-022-00516-4.

18  Nijdam i in., 2012, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.08.002.

19  Hillborn i in., 2018, https://doi.org/10.1002/fee.1822.

na terenach nękanych skutkami katastrof klimatycznych, gdzie 
niemożliwa lub znacznie utrudniona byłaby hodowla i uprawa 
roślin na lądzie. Według obliczeń przeprowadzonych przez 
Marine Stewardship Council (MSC), gdyby globalne rybołówstwo 
zarządzane było zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, a połowy 
prowadzono, stosując wyłącznie najlepsze, odpowiedzialne prak-
tyki rybackie, można by wygenerować dodatkowe 16 milionów ton 
połowów20. Takie działania zapewniłyby dostęp do białka w ilości 
pozwalającej zaspokoić roczne potrzeby 72 mln ludzi, a więc prawie 
dwa razy więcej niż wynosi liczba mieszkańców Polski.

Głos konsumentów

Coraz więcej osób zmienia swoją dietę, ponieważ chce chronić 
środowisko naturalne i martwi się postępującą zmianą klimatu. Jak 
wynika z badań przeprowadzonych w 2022 r. na zlecenie orga-
nizacji MSC, prawie połowa respondentów zmieniła swoją dietę 
w ciągu ostatnich dwóch lat z powodów związanych ze środo-
wiskiem naturalnym21. Respondenci zadeklarowali zwiększenie 
spożycia żywności pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (23% 
badanych), mającej mniejszy wpływ na zmianę klimatu (20%) oraz 
wpływającą na ochronę oceanów (12%). Co ważne, spośród obaw 
dotyczących środowiska naturalnego ponad połowa respondentów 
stwierdziła, że   najbardziej martwi ich wpływ zmiany klimatu (53%), 
a następnie zanieczyszczenie (39%), ekstremalne zjawiska pogo-
dowe (38%) i kondycja oceanów/spadek liczebności ryb (33%). 

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na oznaczenia na 
produktach, gdzie oprócz marki, ceny czy składu szukają również 
certyfikatów, gwarantujących zrównoważone pochodzenie. Jednak 
tylko co dziesiąta osoba zastanawia się, w jaki sposób jej decyzje 
zakupowe wpływają na klimat i środowisko22. Z drugiej strony 68% 
pytanych deklaruje, że skłonna jest zapłacić więcej za produkty 
bardziej przyjazne dla planety.

Badania przeprowadzone przez IMAS International23 wskazują, że 
ponad 90% wszystkich badanych zna pojęcie „żywności ekologicz-
nej”, a ponad 55% kojarzy ją z żywnością certyfikowaną.

Wyniki te pokazują, że konsumenci przykładają coraz większą wagę 
do wyborów produktów, w tym także ryb i owoców morza również 
ze względu na sposób ich pozyskiwania. Ponadto, zwracają uwagę 
i rozpoznają globalne logotypy. Niebieski certyfikat MSC można 
znaleźć wyłącznie na produktach rybnych pochodzących ze 
zrównoważonych połowów spełniających rygorystyczne wymogi 

20  https://www.msc.org/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/z-po-
wodu-przelowienia-tracimy-pozywienie-dla-72-mln-ludzi

21  https://www.msc.org/pl/.

22  Upfield, 2021, Zmiana klimatu a produkcja żywności – badanie 
świadomości mieszkańców Polski

23  IMAS International Sp. z o. o. – Omnibus Online, badania ilościowe 
2022 www.imas.pl.

Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC24. Dodatkowo, 
producent musi wykazać, że w całym łańcuchu dostaw zagwa-
rantowana jest identyfikowalność surowca do certyfikowanego 
rybołówstwa25. 

Odpowiedzialne sieci handlowe i producenci żywności coraz 
częściej dostrzegają potrzebę wykorzystywania systemów cer-
tyfikacji do pokazania marki jako odpowiedzialnej środowiskowo. 
Badania jasno pokazują, że konsumenci ufają niezależnym certy-
fikatom, które nadawane są przez stronę trzecią i mają podstawy 
naukowe. Wśród konsumentów znających certyfikat MSC cieszy 
się on zaufaniem na poziomie 78%, zaś 68% ankietowanych jest 
skłonnych polecić produkty oznaczone niebieskim certyfikatem 
MSC swoim znajomym. Jest to jasny kierunek dla producentów 
i marek – zrównoważone pozyskiwanie surowca oraz zrówno-
ważona produkcja poparta wiarygodnym certyfikatem jest ważna 
dla konsumentów i jest kluczowa dla przetrwania naszej planety 
i bezpieczeństwa żywności na świecie. 

24  https://www.msc.org/pl/standardy-i-certyfikacja-msc/
standard-zrownowazonego-rybolowstwa-msc.

25  https://www.msc.org/pl/standardy-i-certyfikacja-msc/
standard-lancucha-dostaw-msc.
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Młoda Polska wegetariańska

Wśród osób w wieku 18-24 lat 
dietę całkowicie bezmięsną 
deklaruje 10%. Młode Polki 
i młodzi Polacy jedzą coraz mniej 
mięsa i częściej chcą ograniczyć 
jego konsumpcję w przyszłości. 
Wyniki reprezentatywnego 
sondażu wskazują, że wybory 
te mają charakter deklaracji 
światopoglądowej oraz mogą 
wpływać na politykę w Polsce 
w najbliższych dziesięcioleciach.

Badanie postaw młodych Polek i Polaków wobec konsumpcji mięsa 
zostało przeprowadzone metodą CAWI (ankiety internetowe) 
w październiku 2021 r. na próbie 1300 osób. Próba uczestników 
sondażu odzwierciedla strukturę populacji mieszkańców Polski 
w wieku 15-29 lat pod względem płci i wieku. 

Najbardziej zauważalnym trendem w postawach młodych Polek 
i Polaków względem mięsa jest ograniczanie jego spożywania. 
44% badanej populacji młodych ludzi w wieku 15-29 lat deklaruje 
stosowanie ograniczeń w spożyciu mięsa, w tym 8% deklaruje, że 
obecnie jest na diecie bezmięsnej – wegetariańskiej lub wegańskiej. 
W porównaniu do wyników z badań całej dorosłej populacji takich 
jak ubiegłoroczny sondaż IQS (było to odpowiednio: 43 i 1%) wśród 
młodych uderza większa liczba wegetarian. Około 1/3 naszych 
badanych niezależnie od obecnej częstotliwości jedzenia mięsa 
deklaruje, że w przyszłości zrezygnuje (4%) lub ograniczy (27%) 
spożycie mięsa. Co ciekawe, w grupie obecnie ograniczających 
spożycie mięsa odsetek osób planujących całkowitą rezygnację 
wynosi aż 8%. Zwraca uwagę też fakt, że spośród osób deklarują-
cych jedzenie mięsa bez ograniczeń, 18% deklaruje wprowadzenie 
ograniczeń w przyszłości, a 2% zupełną rezygnację. Zakładając, że 
deklarowane postawy odnośnie zmian w konsumpcji mięsa w przy-
szłości zostaną zrealizowane, możemy spodziewać się wzrostu 
odsetka wegetarian z 8% do 11%, a populacja osób jedzących mięso 
bez ograniczeń spadłaby z 56% do 49%.

Analiza postaw młodych ludzi wobec konsumpcji mięsa pokazuje 
kilka istotnych statystycznie różnic. Osoby deklarujące dietę 
bezmięsną, istotnie częściej są w wieku 18-24 lat (10%) oraz 
znacznie częściej deklarują poglądy lewicowe. W grupie osób 
o tych poglądach odsetek wegetarian sięga 16% i jest rekor-
dowo wysoki. Ograniczanie spożycia mięsa, ale bez zupełnego 
wykluczania jest częściej domeną kobiet oraz osób z dużych 
miast. Zdecydowaną niechęć do ograniczania spożycia mięsa 
prezentują mężczyźni oraz zwolennicy partii prawicowych 
i centrystycznych. 

Najsilniejszą motywacją do ograniczenia konsumpcji mięsa 
zarówno w grupie osób ograniczających jedzenie mięsa jak i wege-
tarian i wegetarianek, niezależnie od płci, są względy humanitarne 
oraz klimatyczne. Współczucie dla zwierząt oraz przekonanie, że 
ograniczenie spożycia mięsa jest dobre dla klimatu, stoi za decyzją 
kolejno 74% i 72% wegetarian oraz 48% i 40% ograniczających 
spożycie mięsa. Względy zdrowotne nie są najistotniejszym czyn-
nikiem, choć w grupie wegetarian wskazywanym zdecydowanie 
częściej niż wśród ograniczających konsumpcję.

Czynniki związane z dobrostanem zwierząt oraz klimatem mają 
jeszcze większe znaczenie w przypadku kobiet ograniczających lub 
rezygnujących ze spożycia mięsa. Z kolei ograniczenie ilości spoży-
wanego mięsa w przypadku co czwartego mężczyzny motywowane 
jest dietą partnerki. Podobna motywacja przyświeca zaledwie co 
dziesiątej kobiecie. Ważnym aspektem, który istotnie odróżnia 
kobiety od mężczyzn jest fakt, że całkowita rezygnacja z jedzenia 
mięsa jest dla kobiet ważnym sposobem na wyrażanie własnych 
poglądów i przekonań (64% vs 24% w przypadku mężczyzn).

Niezależnie od postaw wobec jedzenia mięsa oraz innych zmien-
nych demograficznych większość badanych Polek i Polaków zgadza 
się z koniecznością powstrzymania zmian klimatycznych dla przy-
szłych pokoleń oraz przetrwania ludzkości. Zaobserwować można 
natomiast nasilenie postaw proklimatycznych wśród osób, które 
zrezygnowały z jedzenia mięsa. Osoby wegetariańskie istotnie 
statystycznie częściej zgadzają się z takimi tezami, jak konieczność 
powstrzymania zmian klimatycznych dla dobra przyszłych pokoleń 
czy fakt, że powstrzymanie zmian klimatycznych jest dla ludzkości 
kwestią przetrwania. Towarzyszy temu poczucie wspólnoty i zaan-
gażowania w walkę o przyszłość planety. Wegetarianie znacznie 
częściej (48%) zgadzają się ze stwierdzaniem, że czują się częścią 
ruchu na rzecz ochrony klimatu. 

Zarówno osoby mięsożerne jak i wegeteriańskie są krytycznie nasta-
wione do przerzucania kosztów ochrony klimatu na  konsumentów. 

Z punktu widzenia preferencji politycznych, podobnie krytyczną 
postawę wobec ponoszenia kosztów prezentują osoby o poglądach 
lewicowych. Choć trudno o tym przesądzać w oparciu o wyniki 
badania mogą to być osoby uważające, że odpowiedzialność za 
transformację żywnościową powinno przejąć państwo wpro-
wadzające stosowne regulacje. W grupie osób jedzących mięso 
bez ograniczeń wyróżnia się, podzielana przez 1/3 osób postawa, 
że kondycja gospodarki jest ważniejsza niż nadmierna ochrona 
klimatu. Również istotnie częściej wymieniane jest nastawienie 
konsumpcyjne, którego przejawem jest niechęć do myślenia 
o konsekwencjach obecnego stylu życia dla klimatu (33%). 

Przyszłość hodowli zwierząt zdaniem młodych to większy dobro-
stan zwierząt choć nie od razu kosztem likwidacji hodowli. Blisko 
50% badanej populacji młodych ludzi opowiada się za poprawą 
warunków hodowli zwierząt. Takie postawy jak kupowanie jajek 
z wolnego wybiegu oraz większa dbałość o zachowanie praw zwie-
rząt hodowlanych nawet jeśli wpłynie to na wzrost cen mięsa mają 
znacznie więcej zwolenników niż przeciwników. 34% ankietowa-
nych uważa, że hodowla zwierząt powinna zostać ograniczona ze 
względu na jej skutki dla środowiska i klimatu (mniej, bo tylko 26% 
odrzuca to stwierdzenie). Nawet celowo kontrowersyjne pytanie 
o całkowitą rezygnacją z hodowli zwierząt na potrzeby produkcji 
mięsa i mleka popiera 22% badanych. Oznacza to, że takich osób 
jest niemal trzykrotnie więcej niż wegetarian, co uprawdopodab-
nia tezę o specyficznie proregulacyjnym nastawieniu młodych 
Polaków: sam się nie ograniczę, niech mnie ograniczy państwo.

Tekst pierwotnie ukazał się w publikacji „Atlas mięsa 2022. Dane 
i fakty na temat zwierząt, które zjadamy” wydanej przez Fundację 
im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju. 
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Źródło: badanie CAWI, N=1300, Atlas mięsa 2022.

Badanie postaw młodych Polek i Polaków wobec konsumpcji mięsa 
zostało przeprowadzone przez Instytut Krytyki Politycznej we 
współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

http://„Atlas mięsa 2022. Dane i fakty na temat zwierząt, które zjadamy”
http://„Atlas mięsa 2022. Dane i fakty na temat zwierząt, które zjadamy”
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Dlaczego wybory żywieniowe mają 
znaczenie?

Zmiana naszej diety jest jednym 
z najskuteczniejszych sposobów, 
w jaki każdy człowiek może 
przyczynić się do rozwiązania 
globalnego kryzysu klimatycznego.

Wiemy już, że dieta ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ 
o znaczeniu zdrowego odżywiania uczymy się od najmłodszych 
lat. Jednak dopiero w ostatnich kilku latach coraz częściej mówi 
się o wpływie wyborów żywieniowych na klimat i środowisko. 
A jest o czym mówić! 

Nadkonsumpcja i marnowanie 30% wyprodukowanej żywności, 
a także zbyt silne opieranie się na produktach odzwierzęcych 
sprawiają, że zużywamy dużo więcej zasobów naturalnych niż 
tak naprawdę jest potrzebne, aby zdrowo wykarmić każdego 
mieszkańca naszej planety. Światowy system żywnościowy przy-
czynia się do emisji 1/3-¼ wszystkich antropogenicznych gazów 
cieplarnianych i 70-90% zużycia zasobów wody słodkiej. Ponad 
75% wylesianych gruntów na obszarze Amazonii przekształcono 
w pastwiska i pola upraw paszowych zwierząt gospodarskich. 
Powszechnie oczekuje się, że do 2050 roku populacja Ziemi 
wzrośnie do prawie 10 miliardów, pogłębiając istniejące problemy 
spowodowane przez system żywnościowy. Obliczono jednak, że 
kolejne 2 miliardy ludzi można by wyżywić bez konieczności 
powiększania areału rolnego i powodowania dalszego wylesiania, 
gdyby tylko połowa upraw wykorzystywanych obecnie na paszę 
dla zwierząt była wykorzystywana do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi w ramach diety roślinnej.

Ostatnie wydarzenia przyniosły nam kolejne powody, aby zwrócić 
się w kierunku bardziej roślinnej diety:

1. Wzrost ryzyka pandemii zoonotycznych 
 
Nasze obecne wybory żywieniowe i dieta oparta w zbyt 
dużej mierze na produktach odzwierzęcych pomagają 
stworzyć przepis na pandemie odzwierzęce, który 

składa się z trzech wzajemnie wzmacniających się 
składników:

• Zniszczenie ekosystemów i utrata różnorodności bio-
logicznej (napędzane głównie przez hodowlę zwierząt)

• Wykorzystanie dzikich zwierząt jako pożywienia
• Wykorzystywanie zwierząt hodowlanych do produkcji 

żywności (zintensyfikowanej hodowli zwierząt)

2. Ograniczona dostępność do zbóż, które mogą stanowić 
zarówno paszę dla zwierzą jak i żywność dla ludzi 
 
W wyniku wojny w Ukrainie, zanotowano drastyczny 
spadek produkcji oraz eksportu takich zbóż jak 
np. pszenica, kukurydza, jęczmień czy słonecznik. 
W krajach rozwiniętych przekłada się to na mocny 
wzrost cen żywności, ale dla wielu krajów rozwijających 
oznacza to ponadto utratę dostępu do jedzenia. 
W obliczu tego problemu warto się zastanowić czy 
np. 38,2 mln ton pszenicy, które rocznie przeznacza się 
w UE na karmienie trzody chlewnej mogłyby stanowić 
ratunek dla ludzi zagrażonych utratą bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Potrzeba zmian systemowych

Komisja Europejska, w strategii Farm to Fork, kładzie duży nacisk 
na modyfikowanie diety Europejczyków tak, aby była ona bardziej 
przyjazna dla zdrowia i środowiska. W ocenie Komisji „obecne 
wzorce konsumpcji żywności są niezrównoważone zarówno 
z punktu widzenia zdrowia, jak i środowiska naturalnego”, wska-
zując na zbyt wysokie spożycie czerwonego i przetworzonego 
mięsa w Europie i niewystarczającą konsumpcję pełnoziarnistych 
zbóż, owoców, warzyw, strączków i orzechów. Strategia wskazuje 
rozwiązanie: „przejście na bardziej roślinną dietę z mniejszą ilością 
czerwonego i przetworzonego mięsa oraz większą ilością owoców 
i warzyw, zmniejszy nie tylko ryzyko chorób zagrażających życiu, 
ale także wpływ systemu żywnościowego na środowisko”. Plano-
wane jest także zwiększenie dostępności i źródeł alternatywnego 
białka, w tym roślinnych substytutów mięsa, co będzie jednym 
z kluczowych obszarów wartego 10 miliardów euro programu 
Horizon Europe.

Potrzeba zmian w modelach biznesowych

Coraz więcej firm z branży spożywczej dostrzega swój wpływ 
na środowisko i wprowadza do swoich strategii zrównoważonego 
rozwoju aspekty, które pomagają w obniżaniu śladu środowisko-
wego produkowanej żywności. 

Firmy zajmujące się produkcją mięsa, nabiału i mleka prawdopo-
dobnie przejdą największą transformację w najbliższych latach. 
Trend oparty na roślinach pozwala im nie tylko zmniejszyć ślad 
środowiskowy, ale także spełnić oczekiwania konsumentów, którzy 
chcą ograniczyć produkty pochodzenia zwierzęcego w swojej 
diecie. Wielu dużych graczy z  branży mięsnej i  mleczarskiej 
inwestuje w rozwój linii roślinnych alternatyw dla swoich produk-
tów, poszerzając tym samym portfolio produktów, docierając do 
nowych grup klientów i dywersyfikując swoje źródła przychodów. 

Rynek roślinnych alternatyw, w niemal każdej kategorii, rośnie 
w dwucyfrowym tempie, a w ciągu najbliższych kilku lat będziemy 
świadkami rozwoju kolejnych alternatywnych źródeł białka, takich 
jak rolnictwo komórkowe i algi. 

Dołącz do rewolucji opartej na roślinach!

W  najbliższych latach system żywnościowy czeka ogromna 
przemiana w kierunku zdrowszych i mniej szkodliwych dla śro-
dowiska produktów. Śledząc trendy w tym zakresie i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, firmy mogą pomóc 
w płynnym i zyskownym przejściu tej transformacji. Na poziomie 
indywidualnym, nie ma lepszego czasu i miejsca na rozpoczęcie 
rewolucji niż przy najbliższym posiłku!



II.

Głos miast
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Miasto Częstochowa

Odnosząc się do kwestii „Jak kryzys klimatyczny wpływa na decyzje zakupowe?” 
i w odpowiedzi na pytanie o potrzebę wprowadzenia programów przeciwdziałania 
marnowaniu żywności w polskich miastach, informuję, że w Częstochowie funkcjonują 
bank żywności i jadłodzielnia. 

Bank żywności od początku działalności, czyli od 1999 r., wsparł żywnością ponad 
200 organizacji partnerskich, instytucji pomocy społecznej, w tym placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, rocznie docierając z pomocą do 40 tys. osób potrzebujących. 
Z kolei działająca od bieżącego roku jadłodzielnia, umożliwiając wykorzystanie nad-
wyżek żywności, pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemowi jej marnowania 
i rozsądne gospodarowanie zasobami. Jej istnienie wpływa na sposób myślenia o śro-
dowisku i zachęca mieszkańców miasta do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne.

Agnieszka Grabińska

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
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Miasto Gdynia

Raport „Jak kryzys klimatyczny wpływa na decyzje zakupowe?” porusza wiele tematów 
istotnych dla samorządów i mieszkańców, podkreślając wagę wiedzy i świadomości 
konsumenckiej dla naszych decyzji zakupowych i ich skutków dla nas oraz dla środowi-
ska, w którym żyjemy. Raport jak w soczewce pokazuje, z czym borykamy się w naszych 
działaniach zmierzających do zmniejszania śladu węglowego w miastach: z jednej 
strony – coraz wyższa świadomość na temat wpływu na klimat naszych decyzji, w tym 
tych związanych z jadłospisem, a z drugiej  konstatacja, że przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych górę biorą takie czynniki, jak cena, dostępność czy marketing, a przy 
produktach żywnościowych także skład i miejsce produkcji. Niemniej jednak warto 
dostrzec, że mieszkańcy-konsumenci zaczynają uwzględniać w swoich decyzjach 
względy korzyści dla środowiska zakupów lokalnych produktów (mających mniejszy 
ślad węglowy), co należy traktować jako zalążek pozytywnych zmian i opierać na tej 
świadomości kolejne elementy strategii edukacyjnej kierowanej do mieszkańców.

Dla Gdyni kwestie redukcji śladu węglowego z różnych obszarów działania miasta 
są niezwykle ważne. Widzimy, jak wiele elementów miejskiej układanki obejmującej 
w szczególności wytwarzanie energii, transport, mieszkalnictwo czy organizację 
wydarzeń ma wspólny mianownik w postaci emisji gazów cieplarnianych. Walka o kli-
mat to nasze wspólne działanie – wszystkie kroki, wszystkie decyzje oraz wszystkie 
niewyemitowane tony i pochłonięte kilogramy CO2 mają znaczenie dla budowania 
świadomej wspólnoty mieszkańców, którzy z udziałem władz publicznych, biznesu i III 
sektora razem starają się o bezpieczną przyszłość dla siebie i dla przyszłych pokoleń. 
Kluczową rolę odgrywa edukacja, a w tym obszarze w Gdyni sporo się już zadziało, 
a jeszcze więcej, w jeszcze bardziej skoordynowany sposób się zadzieje. Kolejna istotna 
kwestia to regulacje systemowe, w tym urealnienie cen produktów szkodzących 
środowisku (a do takich zalicza się żywność odzwierzęca produkowana w sposób 
przemysłowy) oraz poprawa dostępności produktów przyjaznych planecie. Tu funkcja 
edukacji jest ważna, ale niebagatelną rolę odgrywa tutaj biznes i jego przekonanie, 
że warto dla coraz bardziej świadomych „klimatycznie” mieszkańców-konsumentów 
przygotować ofertę z mniejszym śladem węglowym. Zgodnie z wynikami badań udział 
rolnictwa w całkowitej antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych kraju wynosi 
około 8%. Zamiana diety na bogatą w produkty roślinne to nie tylko zmniejszenie 
tego udziału, to także troska o nasze zdrowie. Takie zmiany bywają trudne, ale dzięki 
połączonym wysiłkom różnych branż możemy sprawić, że świadomość zmian klima-
tycznych przyniesie efekt w postaci innych składów naszych koszyków w sklepach 
oraz na restauracyjnych talerzach.

Niezwykle ważne jest dbanie o to, co już zostało wyprodukowane lub zakupione. 
Skala marnowania żywności w Polsce jest niestety wciąż bardzo duża i tu także 
należy upatrywać pola do działań – jednym z nich jest budowa magazynu Banku 
Żywności w Gdyni, który wesprze funkcjonowanie sklepów społecznych. Edukacja 
mówiąca o wysiłku włożonym w produkcję żywności oraz o jej śladzie węglowym 
pozwala na jej docenienie oraz bardziej racjonalne nią gospodarowanie, mające na 
celu zmniejszenie odsetka produktów wyrzucanych do śmieci.

Badanie mówi także o źródłach, z których respondenci czerpią wiedzę. Edukacja, 
dzielenie się istotnymi informacjami oraz pokazywanie dobrych praktyk to zadanie, 
które może i powinno być realizowane przez wszystkich, którzy mają wpływ na 
decyzje zakupowe mieszkańców. Jako miasto włączamy się w to działanie poprzez 
rozmaite akcje edukacyjne, kampanię „Gdynia w Klimacie” czy współpracę z marką 
„Ubrania do oddania” w obszarze powtórnego wykorzystania odzieży. Każda z tych 
inicjatyw buduje coraz większą świadomość, a działania na różnych grupach docelo-
wych skutkują efektem synergii, gdy przy rodzinnych stołach nasi mieszkańcy dzielą 
się wiedzą zdobytą podczas tych wydarzeń.

Raport przynosi informację, że co drugi badany nie rozumie pojęcia „śladu węglo-
wego”. To cenna wskazówka dla naszych działań edukacyjnych, gdyż zaplanowana 
i systematycznie wdrażana redukcja emisji gazów cieplarnianych, także w czasie orga-
nizowanych wydarzeń miejskich czy poprzez realnie „zielone” zamówienia publiczne, 
czy wreszcie przez wprowadzanie menu roślinnego, sprawią, że zagadnienie śladu 
węglowego przebije się do świadomości wszystkich mieszkańców. Fakt, że dziś tylko 
9% ankietowanych uwzględnia przy wyborze produktów spożywczych wpływ ich 
produkcji na środowisko, jest dla nas motywujący i mamy pewność, że odsetek ten 
wkrótce wzrośnie, a raport „Jak kryzys klimatyczny wpływa na decyzje zakupowe?” 
daje cenne wskazówki, jak tę zmianę osiągnąć.

Michał Guć

wiceprezydent Gdyni ds. innowacji
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Czy jako konsumenci jesteśmy 
hipokrytami? O chęciach, działaniach, 
luce behawioralnej i odpowiedzialności

Angielski idiom „walk the talk” 
 określa spójność pomiędzy 
głoszonymi wartościami a naszym 
zachowaniem – kroczymy 
w kierunku, o którym mówimy. 
Z raportów konsumenckich 
i branżowych z ostatnich dwóch 
lat oraz z pogłębionych rozmów 
z przedstawicielami producentów 
żywności wyłania się jednak 
zupełnie inny obraz współczesnego 
polskiego konsumenta. Zatem 
„We don’t walk the talk” (nie robimy 
tego, o czym mówimy), a nawet jeśli 
podążamy w odpowiednim kierunku, 
to bardzo wolno. Ale może to nie 
nasza wina? Może dróg jest zbyt 
wiele i są źle lub niewystarczającą 
oznaczone, może niektóre 
rozwiązania w ogóle nie powinny być 
dla nas dostępne? A może po prostu 
za dużo się wymaga od konsumenta, 
a wciąż za mało od biznesu?

Co jemy i co chcemy jeść?

Pandemia koronowirusa COVID-19, galopująca inflacja, wojna, 
zmiany na rynku pracy i zmiany priorytetów sprawiają, że jeszcze 
wyraźniej niż wcześniej zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, 
jak wielki mamy wpływ na planetę. Jednocześnie wcale nie prze-
jawiamy ochoty do zmiany swojego stylu życia. Mamy więc dwie 
różne motywacje, które mogą wydawać się sprzeczne: chcemy jeść 
zdrowo, odpowiedzialnie, ale też tanio i zgodnie z indywidualnymi 
upodobaniami. 

Patrząc na ostatnie badania, można by stwierdzić, że wygrywa 
„zdrowie” i  jest to jeden z  istotniejszych kryteriów wyboru 
danego produktu. Zgodnie z zeszłorocznym raportem Accen-
ture: „85%  Polaków deklaruje, że podczas podejmowania 
decyzji odnośnie do zakupów spożywczych kieruje się wpływem 
poszczególnych produktów na zdrowie swoje oraz osób bliskich/
rodziny”1. Trochę mniej, ale również dość mocno interesuje nas 
wpływ produktów spożywczych na środowisko („39% – taka grupa 
Polaków deklaruje, że zwraca większą uwagę na wpływ produktów 
spożywczych na środowisko”2). Zwiększa się też liczba wegetarian 
i wegan, czyli osób preferujących diety, które wprost łączone są 
z mniejszym obciążeniem dla środowiska, 10% Polaków między 
18. a 65. rokiem życia jest wegetarianami, a 6% weganami3. 

Z drugiej strony – co piąty Polak jada pożywienie typu „fast-food” 
nawet kilka razy w miesiącu, najliczniejsi w tej grupie są 18–24-lat-
kowie4. Po warzywa sięgamy dość rzadko, codziennie znajdują 
się w diecie 35% Polek i 25% Polaków, jest to kolejno 5% i 3% 
mniej niż w 2021 roku5. Spożywamy sporo cukrów, choćby w napo-
jach, „Napoje słodzone codziennie pije aż 13% Polaków, o 3 pp. 
więcej niż przed rokiem (i tyle samo, ile w 2020 r.)” – czytamy 

1 Zrównoważona żywność w Polsce; Badanie ASAP i Accenture, 2021.

2  Ibidem.

3  Jak odżywiają się Polacy?, Kukuła Healthy Food, 2021.

4  Narodowy Test Zdrowia Polaków, Raport Medonet, 2022.

5  Ibidem.
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Anna Miazga
Sustainability Manager,  
Accenture

a jednak nie zawsze im się udaje11. Jakie bariery stały na drodze 
 badanych mieszkańców Glasgow? Przyzwyczajenia, komfort, 
łatwość i dostępność korzystania z rozwiązań okazują się ważniejsze 
dla zapracowanych osób czy opiekunów dzieci/osób starszych, czyli 
bardzo dużego odsetku społeczeństwa. Do tego należy dodać ogra-
niczenia ekonomiczne. Rzeczywistość jest taka, że ludzie w wielu 
różnych okolicznościach i momentach w życiu są przytłoczeni. 
Dodajmy do tego kontekst pandemii oraz wyzwań gospodarczych, 
z jakimi się aktualnie wszyscy zmagamy i które mają silny wpływ 
na naszą codzienność. Coraz trudniej wymagać priorytetyzowania 
zrównoważonego rozwoju, to może być przywilej tylko nielicznych.

Wniosek

Sporo mówi się o kształtowaniu świata przez zmianę zachowań 
konsumenckich, prowadzone są badania sprawdzające, jak się 
zmieniamy lub nie zmieniamy. Ile raportów powstało podczas 
i  zaraz po pandemii COVID-19, dających nadzieję na „reset” 
konsumpcjonizmu? Równie wiele danych ilustruje, jak szybko 
wróciliśmy, w wielu aspektach, do przyzwyczajeń przedpande-
micznych. W rozmowach, raczej nieoficjalnych, przedstawiciele 
branży spożywczej nie raz rozkładają ręce, tłumacząc, że muszą 
dostarczać produkty, które kupuje klient. Klient natomiast kupuje 
te, które są dla niego dostępne, a osiągnięte w ten sposób wyniki 
sprzedaży potwierdzają decyzje działów zakupów i koło się zamyka. 
Jednak coraz odważniejsze zachowania niektórych organizacji oraz 
przymuszenie regulacyjne pokazują, że zmiana jest możliwa, ale 
jeśli zacznie się ją wdrażać po stronie firm.

Nie oczekujmy rewolucyjnej zmiany od konsumentów, bo kon-
sument to człowiek funkcjonujący w bardzo skomplikowanym 
środowisku o ograniczonym czasie i możliwościach, zajęty życiem. 
Ludzie są jednak skłonni do przyjęcia zmian, które pasują do tego, co 
już im służy, co już dobrze funkcjonuje. Te zmiany może i powinien 
wprowadzić biznes. Zmieńmy dyskusje nt. zachowań konsumenc-
kich i pytań, dlaczego klienci nie wybierają bardziej zrównoważo-
nych produktów, na dyskusję o tym, dlaczego w ogóle oferujemy 
niezrównoważone czy szkodliwe produkty. Zmieńmy dyskusję 
nt. zachowań konsumenckich na dyskusję nt. zachowań firm.

11 Reality Check. It’s time to create sustainable options that are 
options for everyone, Accenture Report 2021. W okresie od czerwca 
do września 2021 r. firma Accenture przeprowadziła badania jako-
ściowe składające się z czterech faz badawczych z udziałem łącznie 
21 uczestników, którzy byli mieszkańcami Glasgow w Szkocji. 

w  podsumowaniu Narodowego Testu Zdrowia z 2022 roku. Co raz 
częściej zamawiamy jedzenie z dostawą, oczywiście w jednorazo-
wych opakowaniach, dalej spożywamy spore ilości mięsa, a rynek 
produktów bio, ekologicznych czy organicznych, chociaż wzrasta 
rok do roku, to nadal wciąż nisza6.

Mogłabym przytoczyć jeszcze więcej badań, które, choć czasem 
różnią się nieznacznie liczbami, pokazują jeden trend: nie wszyst-
kie nasze zachowania są zgodne z naszymi przekonaniami. Ten 
sam mechanizm jest zresztą widoczny w wielu innych aspektach 
naszego życia, nie tylko dotyczących zakupów spożywczych 
i codziennej diety. Skąd w nas brak konsekwencji i czy to my 
jesteśmy hipokrytami, czy z jakiegoś powodu nie udaje nam się 
iść w kierunku, który deklarujemy?

Co było pierwsze: konsument czy produkt?

Przemysł konsumencki jest krytycznie istotny, dla każdego. 
Zatrudnia ¹∕5 pracowników świata i odpowiada na nasze codziennie 
zachowania i doświadczenia – pokusiłabym się o stwierdzenie, że 

6 Zrównoważona żywność w Polsce, op.cit.

bardziej niż inne branże. W jego epicentrum są firmy spożywcze. 
Czy zaczynasz dzień filiżanką kawy czy herbaty, czy na obiad 
odgrzejesz gotowe danie wegetariańskie czy ugotujesz ulubioną 
zupę, a może spędzisz wieczór przy cieście upieczonym z przepisu 
mamy, jesteś zależny/a od branży spożywczej. Liczba możliwości 
jest potencjalnie nieskończona. Jednakże to, co kupujemy i jemy, 
nie zależy wyłącznie od nas, wpływ na nasze wybory ma szereg 
kryteriów, takich jak: dostępność, cena, opakowanie, podane 
informacje, utarte przyzwyczajenia i  wiele innych. Możemy 
wybrać, jakie produkty znajdą się na naszych stołach, ale ten wybór 
częściowo jest iluzoryczny, bo ograniczony do produktów, które 
są dla nas dostępne, na wielu płaszczyznach. To może truizm, ale 
taki, o którym musimy pamiętać, zastanawiając się nad wyborami 
konsumenckimi w obszarze zrównoważonych produktów. Wybory 
są lub mogą być ograniczone przez biznes, to oferta firm poniekąd 
kształtuje wybory konsumenckie. To też konsumenci kształtują 
ofertę, głosując swoim portfelem. Pewnie nie da się wskazać, od 
czego się zaczęło, ale mamy już dowody na to, jak biznes zmienia 
zachowania swoich klientów, ograniczając im wybór.

Przykładem pozytywnym dla środowiska mogą być produkty 
w wielorazowych opakowaniach. Van Berlo, część Accenture, to 
firma, która dla Dove zaprojektowała wielorazowe opakowanie na 
dezodorant. Zamiast kupować nowy plastikowy pojemnik ze szty-
ftem w środku, można po wymienić sam sztyft. Proste, skuteczne, 

ale czy my zmieniliśmy konsumenta, czy poprzez zmianę produktu 
jego zachowanie dostosowuje się do oferty? A może po prostu 
umożliwiliśmy, czy też ułatwiliśmy, konsumentowi dokonanie 
lepszego wyboru? Co by się stało, gdybyśmy mieli w okolicy sklepy 
z produktami bez jednorazowych opakowań? Zaryzykuję, że wszy-
scy by się do tego szybko przyzwyczaili, tak jak przyzwyczailiśmy 
się do tego, że nie ma już darmowych plastikowych reklamówek 
przy kasach. Kto dzisiaj za nimi tęskni?

Luka behawioralna

Konsumenci podkreślają, jak istotne są dla nich kwestie zrówno-
ważonego rozwoju, a z drugiej strony 30% przyznaje się, że nie 
podejmuje odpowiedzialnych decyzji zakupowych7. Powodów jest 
wiele. Jednym z nich pozostaje brak umiejętności oceny efektów 
swoich decyzji8. To podkreśla silną rolę marek oraz regulatorów. 
Informacja o wpływie danego produktu na środowisko i zdrowie 
powinna być uniwersalna, jasna i klarowna, pewnym przykładem 
może tu być etykieta energetyczna, którą znajdujemy na produk-
tach AGD. Te same wnioski wysnuli autorzy wspomnianego już 
raportu Zrównoważona żywność w Polsce9, akcentując znaczenie 
oznakowania produktów zrównoważonych. Coraz częściej mówi 
się o unifikacji oznaczeń także poprzez regulacje prawne, ponie-
waż konsumenci nie mają ani czasu, ani możliwości, by czytać 
standardy czy weryfikować certyfikaty. Na podobne bariery przy 
wyborze zrównoważonej żywności wskazywały już w 2015 r. Darya 
Hirsch i Wiltrud Trudeau. W swoim artykule winą obciążają cenę, 
brak natychmiastowej dostępności, kryteria sensoryczne, brak lub 
nadmiar informacji, jak również niskie zaangażowanie w produkty 
spożywcze w połączeniu z utrwalonymi rutynami konsumpcyjnymi, 
brak przejrzystości i zaufania do etykiet i certyfikatów10. Od 7 lat 
więc obserwujemy wyzwanie, któremu częściowo mogą sprostać 
producenci i dystrybutorzy żywności. Tak też się zapewne stanie, 
za jakiś czas. Amanda Little, profesorka i dziennikarka ekologiczna, 
w swojej książce The Fate of Food: The Fate of Food: What We’ll Eat in 
a Bigger, Hotter, Smarter World oraz licznych wywiadach wskazuje, 
że w przyszłości będziemy jeść podobne produkty, natomiast to, 
co się zmieni, to sposób ich uprawy czy produkcji. Potwierdza tym 
samy wnioski ze wskazanych badań i obserwacji, że to biznes się 
zmieni, nie konsumenci.

Czy od konsumentów możemy wymagać priorytetyzowania zrów-
noważonych zachowań ponad ich codzienne życie? Etnograficzne 
badanie mieszkańców Glasgow pokazało, że wielu ludzi już robi, 
co w ich mocy, by ich zachowania były bardziej  odpowiedzialne, 

7 How Consumer Goods Companies Can Lead Transformative, 
Responsible Change, Accenture Report, 2021.

8  Ibidem.

9  Zrównoważona żywność w Polsce, op.cit.

10 W. Terlau, D. Hirsch, Sustainable Consumption and the Attitude-
Behaviour-Gap Phenomenon – Causes and Measurements towards 
a Sustainable Development; Int. J. Food System Dynamics 6 (3), 
2015, 159-174, 2015.
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Allegro wspiera zrównoważone decyzje 
zakupowe swoich klientów

Świadomość ekologiczna Polaków, 
według badań prowadzonych 
przez Allegro, rośnie, jednakże 
wzrost ten nie jest tak wysoki, 
jak oczekiwalibyśmy, widząc 
potrzebę zmian w nawykach 
i wyborach konsumenckich, 
które będą niezbędne do osiągnięcia 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
Agendy 2030.

W  Allegro rozumiemy, że ważne jest podnoszenie zarówno 
 świadomości konsumentów, jak i sprzedających, dlatego wpro-
wadzamy rozwiązania i edukujemy, ale także sami wyznaczamy 
swoje cele środowiskowe. 

W tym roku ogłosiliśmy nasze cele klimatyczne związane z ogra-
niczeniem śladu węglowego w zakresie 1 i 2, zgodnie z metodą 
naukową i Porozumieniem Paryskim. Dołączyliśmy tym samym 
do inicjatywy Science Based Targets Initiatives. Ograniczamy 
również nasz wpływ dzięki wprowadzeniu certyfikowanych 
opakowań pochodzących w 100% z recyklingu. Od kwietnia 
2021 r. wprowadziliśmy dzięki Allegro Pack 1,5 miliona takich 
opakowań.

Prowadzimy również działania edukacyjne dla sprzedających. Na 
naszej platformie szkoleniowej Allegro Akademia znaleźć można 
kursy dotyczące ograniczania negatywnego wpływu na środowisko 
dzięki Allegro. 

Chcemy, aby Allegro było miejscem zrównoważonych wyborów 
i zakupów, dlatego rozwijamy inicjatywę Allegro Naturalnie. Ma ona 
na celu zebranie w jednym miejscu produktów certyfikowanych 
środowiskowo, ale też fair trade czy wegańskich. Wszystko po to, 
aby konsumenci, dla których zrównoważony rozwój jest ważny, 
mogli je kupować łatwo i bezpiecznie. 

Natomiast klienci, poszukujący w kategorii Supermarket  produktów 
z odpowiednimi certyfikatami, mogą dzięki wyszukiwarce Allegro 
wybrać produkty posiadające takie certyfikaty etyczne i środowi-
skowe, jak np. Fair Trade lub Rainforest Alliance. Dodatkowo cer-
tyfikaty mogą określać skład danego produktu, dając pewność, że 
nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego czy sztucznych 
barwników. Mogą również potwierdzać etyczne pochodzenie, np. 
gwarantować, że producenci kakao czy herbaty wypłacali godziwe 
wynagrodzenie, nie łamali praw człowieka i nie zatrudniali dzieci. 

Z kolei dzięki Allegro Lokalnie można łatwo kupować i sprzedawać 
przedmioty z drugiej ręki, tj. przedmioty używane, które nie są 
już potrzebne poprzednim właścicielom. Pozwala to przedłużyć 
ich użyteczność.

Kupowanie przedmiotów używanych jest w Polsce bardzo popu-
larne. Aż 82% osób robiących zakupy online kupuje i sprzedaje 
w sieci towary używane – wynika z badań realizowanych przez 
Allegro Lokalnie. Z kolei ponad 56% respondentów decyduje się 
na kupno bądź sprzedaż przedmiotów marek premium: ubrania 
i akcesoria (61%), smartfony czy tablety (33%) oraz AGD (23%). 

E-commerce intensywnie się rozwija i  jako Allegro jesteśmy 
świadomi związanych z tym rozwojem wyzwań. Są ich świadomi 
też klienci ‒ 80% z nich zauważa podczas zakupów w sieci nieeko-
logiczne praktyki sklepów. To wyraźny sygnał, że powinniśmy 
poszukiwać rozwiązań i odpowiedzi na te wyzwania. 
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Marnotrawstwo żywności stało się 
plagą naszych czasów i przynosi 
wielowymiarowe, katastrofalne 
dla ludzi i środowiska skutki. 
Kiedy 850 milionów osób głoduje, 
w tym samym czasie w samej 
Unii Europejskiej na śmietnik 
trafia jedzenie o wartości około 
143 miliardów euro, którym można 
wykarmić trzy miliardy ludzi. Kiedy 
średnia globalna temperatura z roku 
na rok rośnie i topnieją lodowce, 
odpady żywnościowe odpowiadają 
za około 8-10% światowej emisji 
gazów cieplarnianych. Kiedy 
ceny rosną, a gospodarka pogrąża 
się w recesji, marnotrawienie 
żywności „wyciąga” z kieszeni 
Unii Europejskiej miliardy euro. 
Naszym moralnym obowiązkiem 
wobec głodujących, przyszłych 
pokoleń i środowiska naturalnego 
jest powstrzymać to zjawisko, 
a pozyskane zasoby przeznaczyć 
na ważne dla naszej przyszłości cele 
i zrównoważony rozwój.

System, który przestaje działać

Marnujemy o wiele więcej jedzenia niż potrzeba do zaspokojenia 
całego głodu i niedożywienia na naszej planecie, a cierpi dziś 
na nie 850 milionów ludzi. Gdyby jedynie połowę marnowanej 
żywności przekazać potrzebującym, problem głodu na świecie 
przestałby w ogóle istnieć. Całym marnowanym dzisiaj jedze-
niem można byłoby wyżywić 3 miliardy ludzi. Te szokujące fakty 
powinny wyświetlać się w naszych głowach za każdym razem, 
kiedy wyrzucamy suchy chleb do kosza na śmieci.

Według różnych szacunków na śmietnik trafia 20-30% artykułów 
żywnościowych produkowanych na całym świecie, a w samej Unii 
Europejskiej koszty z tym związane szacuje się na ok. 143 miliardy 
euro. To ogromna kwota, którą można byłoby przeznaczyć cho-
ciażby na przeciwdziałanie skutkom konfliktów wojennych, ratując 
życie wielu ludziom. 

Poza kwestiami finansowymi i etycznymi, marnotrawienie żywno-
ści ma również znaczenie środowiskowe, bo istotnie przyczynia się 
do globalnej emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że odpady 
żywnościowe odpowiadają za około 8-10% światowej emisji, 
a powstający w czasie psucia się żywności metan jest prawie 
20-krotnie bardziej niebezpieczny niż dwutlenek węgla. W Polsce 
ilość emisji powstałych w związku z wyrzucaniem żywności sza-
cowana jest na okl.16,5 mln ton CO2eq, co stanowi ponad połowę 
emisji produkowanych przez rolnictwo i jest równoważne z emisją 
z ponad 9 milionów samochodów osobowych. 

To wszystko świadczy o dużym deficycie efektywności globalnego 
systemu produkcji żywności i potrzebie jego reorganizacji.

Tracą wszyscy – od producentów 
po konsumentów

Ogromna ilość marnowanej żywności to niechlubna „zasługa” 
państw wysoko rozwiniętych, które per capita generują kilka 
razy więcej odpadów niż państwa kontynentu afrykańskiego. 
W Polsce większość, bo prawie 930 mln ton żywności, marnuje 
się na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumpcji końcowej, 
jednak problem dotyczy całego łańcucha dostaw – od produkcji 

przez przetwórstwo, dystrybucję, handel aż po konsumentów. 
Według raportu Nie marnuj Jedzenia 2020 roczne straty w pro-
dukcji rolniczej wynoszą około 2 milionów ton w skali kraju, 
co stanowi ok.  15% marnowanej żywności w całym łańcuchu 
żywnościowym. W gospodarstwach rolnych 99% strat powstaje 
w  sektorze mięsnym, zaś 71% owocowo-warzywnym. Wśród 
głównych przyczyn marnowania żywności w rolnictwie znajdują 
się niesprzyjające warunki atmosferyczne, niewłaściwy czas zbioru 
czy szkodliwe praktyki stosowane podczas zbiorów. W przetwór-
stwie najwięcej strat (w stosunku do wielkości produkcji) powstaje 
w sektorze owocowo-warzywnym. Na drugim miejscu jest branża 
mięsna i olejarska, a następnie przemysł rybny. Żywność marnuje 
się również w transporcie, magazynach (na skutek złych warunków 
przechowywania), w gastronomii i na półkach sklepowych, gdyż 
konsumenci szerokim łukiem omijają produkty niedoskonałe, np. 
owoce z pomarszczoną skórką. W domach marnuje się zdecy-
dowanie najwięcej żywności, a wśród najczęstszych powodów 
takiego stanu rzeczy wymienia się: zepsucie, przeoczenie daty 
ważności, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia, zakup zbyt 
dużej ilości produktów spożywczych i nieprzemyślane zakupy. 
Najczęściej wyrzucamy pieczywo, owoce, wędliny, warzywa, 
jogurty, ziemniaki i mleko.

Powstrzymanie marnotrawstwa żywności 
to nasz moralny obowiązek

Co na to Unia?

Unia Europejska i państwa członkowskie podejmują dziś wyraźne 
kroki w celu zapobiegania marnotrawieniu żywności. Do 2023 r. 
mają zostać jasno określone cele w tym zakresie, a wszystko po to, 
aby do roku 2030 ograniczyć ilość marnotrawionej w UE żywności 
o połowę. Dotychczasowe główne zasady zostały zapisane w unij-
nej dyrektywie o odpadach wzywającej państwa członkowskie, 
aby ograniczały straty żywności na etapie produkcji i dystrybucji, 
np. wykorzystując nadwyżki do innych celów, chociażby jako 
paszę dla zwierząt lub kompost, a także zachęcając podmioty 
handlowe i gospodarstwa domowe do darowizn żywności. Ważną 
sprawą będzie przyjęcie ujednoliconej metodyki pomiaru ilości 
marnowanej żywności w całej UE, co ma nastąpić już wkrótce. 
W kluczowych unijnych dokumentach strategicznych (Europejski 
Zielony Ład, strategia Od Pola do Stołu) marnotrawstwu żywności 
również poświęca się wiele miejsca, definiując cele i zadania na 
poziomie państw członkowskich. Przykładem jest projekt przepi-
sów dotyczących oznakowania terminów przydatności do spożycia 
i minimalnej trwałości, które klienci często interpretują błędnie 
i w rezultacie wyrzucają produkty nadal nadające się do spożycia.
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Co robić, żeby nie marnować?

Ograniczenie marnowania żywności nie nastąpi bez znaczących 
kroków w stronę zrównoważonej konsumpcji oraz zmiany nawy-
ków żywieniowych. Odpowiedzialnośc nie powinna być zrzucana 
jedynie na konsumenta. Powinien ją ponosić także producent 
i  retailer. To oni kształtują nawyki konsumenckie, mimo że 
odbiorca końcowy pozostawe kluczowy w kwestii podejmowania 
decyzji zakupowych. 

Liczy się świadomość

Jak wynika z raportu Capgemini Polska Food Waste Report 2022, 
konsumenci są coraz bardziej świadomi problemu i chętni do 
zmian. Jeszcze niedawno, bo przed pandemią, jedynie 33% bada-
nych wiedziało o zagrożeniach wiążących się z marnotrawstwem 
żywności, dziś jest to już 72%. Chęć do ograniczania strat żywności 
jest wysoka – 2∕3 europejskich konsumentów chciałoby marnować 
mniej jedzenia w swoich domach. Motorem, który te zmiany 
napędza, jest z jednej strony ekonomika – wzrost cen skłania ludzi 
do oszczędności, a z drugiej świadomość skali i wagi problemu 
podnoszona przez kampanie i projekty przeciwdziałające mar-
nowaniu żywności. W Polsce organizują je m.in. niektóre sieci 
handlowe czy NGO-sy. 

Zakupy i jedzenie w duchu zero waste 

Mając świadomość problemu, można zacząć działać. Marnowanie 
żywności to zjawisko, któremu można zaradzić w dość prosty 
sposób – zmieniając nawyki żywieniowe. Drobne czynności 
każdego z nas mogą przesądzić o wymiernych korzyściach dla 
klimatu i gospodarki w skali globalnej. 

Pierwszym krokiem będzie świadome monitorowanie, ile czego 
kupujemy, zużywamy i wyrzucamy. Kolejnym planowanie, czyli 
przygotowywanie z wyprzedzeniem list zakupowych i list posiłków 
na dany tydzień (co ciekawe, tylko 3 na 10 osób robi takie listy!). 
Robiąc zakupy, nie należy bać się produktów nieidealnych wizualnie 
– pomarszczona czy przebarwiona skórka nie przesądza o wartości 
odżywczej owoców czy warzyw. Jako konsumenci mamy realny 
wpływ na zmianę postaw dystrybutorów i sieci handlowych, które 
wiedząc, że „klient kupuje oczami”, wymagają od producentów 
warzyw i owoców produktów wzorcowych pod względem wizual-
nym. W ten sposób ogromne ilości pełnowartościowych odżywczo, 
lecz niedoskonałych estetycznie produktów trafiają na śmietnik.

Nauczmy się rozumieć oznaczenia daty minimalnej trwałości, 
czyli „najlepiej spożyć przed”. Wbrew powszechnemu odbiorowi 
podana data nie dotyczy terminu przydatności do spożycia – po 
tym terminie może natomiast zmienić konsystencję, smak czy 
zapach (np. makarony, kawa, kasze). Okazuje się, że aż 10% z 88 
milionów ton odpadów spożywczych wytwarzanych rocznie 
w UE jest związanych z oznaczaniem daty, gdyż konsumenci mają 
trudność w rozróżnianiu daty minimalnej trwałości (oznaczenie 
„Najlepiej spożyć przed/Best Before…”) od daty przydatności do 
spożycia („Należy spożyć do/Use By…”). 

W końcu ważne jest również przechowywanie żywności – opako-
wanie ma duży wpływ na to, jak będzie zachowywał się produkt 
i jak długo nam posłuży – oraz gotowanie – kuchnia zero waste 
kocha produkty sezonowe i  lokalne, a  jej flagowe potrawy to 
tarty, sałatki czy gulasze z mieszanki pozostałości znajdujących 
się w lodówce.

Liczy się pomysł

Mimo iż większość jedzenia marnuje się w domach, to problem 
nie omija punktów handlowych: stacji benzynowych, sklepów 
spożywczych czy restauracji. Tu z pomocą przychodzą pomy-
słowe aplikacje, które z jednej strony walczą z marnowaniem 
jedzenia, a z drugiej pomagają oszczędzać pieniądze. Zgodnie 
z  przepisami duże sklepy nie mogą wyrzucać produktów 
spożywczych przydatnych do jedzenia. Mogą je jednak oddać 
organizacjom charytatywnym lub sprzedać. To samo dotyczy 
lokali gastronomicznych. Dzięki dedykowanym aplikacjom klienci 
mogą w obniżonej cenie kupić dania, które danego dnia się nie 
sprzedały lub produkty, których data przydatności do spożycia 
się kończy. Ich cena bywa o połowę niższa od ceny regularnej. 
Zyskują wszyscy – konsument bo kupił taniej, sprzedawca, bo nie 
stracił, i środowisko naturalne.

Nie ma czasu do stracenia

Problem nieefektywnego systemu produkcji żywności pogłębia 
się wraz z szybko rosnącą populacją na świecie. Produkując 
i konsumując żywność tak jak teraz, nie będziemy w stanie 
wyżywić 10 miliardów ludzi, a tyle – według szacunków ONZ – 
będzie zamieszkiwało naszą planetę już ok. roku 2050. Potrzeba 
diametralnej zmiany jest paląca i stanowi moralny obowiązek 
każdego z  nas. Oszczędzone w  ten sposób pieniądze, czas 
i zasoby będzie można przeznaczyć na wiele innych działań 
korzystnych dla planety i  ludzi. Tylko w  ten sposób mamy 
szansę uratować przyszłe pokolenia przed głodem i zapewnić 
przetrwanie naszej cywilizacji. Zaprzestanie marnotrawienia 
żywności to wyzwanie możliwe do pokonania, o  ile każdy 
z nas – niezależnie czy jest konsumentem czy producentem 
żywności – zda sobie sprawę z powagi sytuacji i zrozumie, że 
system żywnościowy w którym 1/3 jedzenia się marnuje, staje 
się śmiertelnym zagrożeniem.
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Rolnictwo znajduje się w centrum 
kryzysu klimatycznego 
i środowiskowego. Z jednej strony 
intensywna produkcja rolna 
wpływa na zmiany klimatu 
i wywiera wpływ na środowisko, 
a z drugiej – konsekwencje zmian 
klimatu mocno dotykają samych 
rolników: susze, powodzie i inne 
wcześniej rzadko spotykane zjawiska 
klimatyczne stają się powoli 
normą. Aby temu przeciwdziałać, 
konieczne jest upowszechnienie 
zrównoważonych praktyk rolniczych 
– rolnicy muszą o nich wiedzieć 
i stosować je powszechnie w swoich 
gospodarstwach.

Widzimy coraz większe skutki zmian klimatu i  ich wpływ na 
naszą branżę. Dotychczas dominującym zbożem w Polsce była 
pszenica i jęczmień. W ostatnich latach obserwujemy znaczący 
wzrost upraw kukurydzy oraz – ku zdziwieniu wielu z nas – soi. 
Rozwój rolnictwa zrównoważonego może być odpowiedzią na 
tego typu wyzwania. 

Model rolnictwa zrównoważonego daje rolnikom wiele metod 
i narzędzi, aby zmniejszać ślad środowiskowy i klimatyczny, są to 
np. uprawy ograniczające emisję dwutlenku węgla, użyźnianie 
gleby dzięki wzrostowi zawartości próchnicy, lepsze gospodaro-
wanie wodą, przestrzeganie zasad zintegrowanej ochrony roślin 
itp. W szerszym kontekście ‒ gospodarstwa spełniające kryteria 
rolnictwa zrównoważonego realizują wymogi Europejskiego 
Zielonego Ładu, którego osiągnięcie postawiła sobie za cel Unia 
Europejska, w tym Polska.

Celem zrównoważenia w rolnictwie jest dostarczanie zdrowej, 
bezpiecznej żywności przy minimalnym wpływie na środowisko, 
zachowaniu opłacalności produkcji dla rolnika i akceptacji społecz-
nej rolnictwa. Ponadto wykorzystanie surowców pochodzących 
z upraw zrównoważonych przez firmy sektora spożywczego jest 
niezbędne, żeby osiągnąć to zrównoważenie w całym łańcuchu 
powstawania i dystrybucji żywności – od pola do konsumenta. 
Chodzi tutaj o to, aby nie tylko sam rolnik produkował żywność 
w sposób przyjazny dla środowiska, ale także o to, aby firmy prze-
twórcze, logistyczne czy sami sprzedawcy także stosowali te zasady.

Konsumenci chcą lepszej jakości

Badanie, które przeprowadziliśmy wraz ze Stowarzyszeniem 
„ASAP” działającym na rzecz zrównoważonego rolnictwa i odpo-
wiedzialnej produkcji żywności z poszanowaniem zasobów naszej 
planety, wskazuje, że aż 75% konsumentów jest zainteresowanych 
kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego. Są  oni 
gotowi płacić za nie nawet 20% więcej, wiedząc, że spełnianie 
przez producentów i  rolników wymogów środowiskowych 
wiąże się z  dodatkowymi kosztami i  wysiłkiem z  ich strony. 
Jednak rozumieją oni także, że dbałość o środowisko jest nie-
zbędna na  każdym etapie powstawania żywności. Te trendy 
były już widoczne wcześniej wśród konsumentów, a pandemia 
dodatkowo je wzmocniła – większość ankietowanych twierdzi, 
że coraz bardziej zwraca uwagę na jakość, sposób wytwarzania 
oraz pochodzenie żywności, którą spożywa. Polski rynek jeszcze 
nie nadąża za oczekiwaniami konsumentów, dlatego produktów 
pochodzących ze zrównoważonych upraw jest nadal stosunkowo 
niewiele. Grupa Żywiec stopniowo zwiększa udział surowców 
pochodzących z upraw zrównoważonych w procesach produk-
cyjnych. Ubiegłoroczny wynik w tym obszarze to 27%, co stanowi 
wzrost o 54% w stosunku do poprzedniego roku. Ten proces jest 
długotrwały i z doświadczeń Zachodu wynika, że trwa ponad 20 lat 
albo i dłużej. Coraz powszechniejsze trendy proekologiczne oraz 
zdecydowane działania, mające na celu niwelowanie negatywnych 
skutków zmian klimatu, z pewnością przyspieszą te zmiany.

Dobre praktyki

Zrównoważony rozwój to ważny element strategii firm spożyw-
czych. Rozumieją one swój wpływ na środowisko i chcą dawać 

dobry przykład. Jednocześnie pandemia pokazała, że korzystanie 
z lokalnych surowców i wspieranie krótkich łańcuchów dostaw nie 
tylko daje korzyści ekonomiczne i środowiskowe, ale równocześnie 
stanowi dobrą reakcję na pojawiające się globalne kryzysy oraz 
zwiększa odporność rynku spożywczego.

W Grupie Żywiec nie poprzestajemy na deklarowaniu określo-
nych celów, ale realizujemy je w praktyce – wyznaczamy trendy 
i przecieramy szlaki dla innych producentów. Specjal – piwo 
dostępne w prawie każdym sklepie jest produktem powstającym 
z jęczmienia uprawianego w sposób zrównoważony. Nasz jęczmień 
rośnie w pobliżu browaru w Elblągu, na terenie trzech województw 
położnych najbliżej: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego 
i kujawsko-pomorskiego. Kupowanie takiego jęczmienia nie tylko 
wspiera rolników uprawiających w sposób zrównoważony, ale 
także pomaga społeczności lokalnej przez tworzenie miejsc pracy, 
zatrzymywanie ludzi młodych na wsiach czy promocję regionu, 
z którego pochodzą uprawy. Skracanie łańcuchów logistycznych 
jest ważne także dlatego, że ogranicza konieczność transportu 
surowców na duże odległości – co zapobiega zbędnej emisji gazów 
cieplarnianych. Wodę do produkcji pozyskujemy lokalnie, płody 
rolne, które wykorzystujemy, pochodzą z certyfikowanych gospo-
darstw, nawet opakowania powstają w pobliżu – puszki są produ-
kowane w Bydgoszczy, a druk etykiet odbywa się również w samym 
Elblągu. Do tego Specjal rozlewany jest do butelek zwrotnych, 
które udało nam się odchudzić już o 10 gram – wydaje się, że to 
niewiele, ale powoduje to znacznie mniejszą emisję CO2 zarówno 
na etapie produkcji, jak i późniejszego transportu z i do browaru.

Plusy i minusy zrównoważonego rolnictwa

Zrównoważone rolnictwo to odpowiedź na współczesne wyzwa-
nia klimatyczne, z którymi spotykamy się coraz częściej także 
w Polsce. Susze, załamania pogody czy fale upałów powoli stają się 
codziennością także u nas. Dominujący obecnie model rolnictwa 
intensywnego skupia się na maksymalizacji produkcji i rzadko 
bierze pod uwagę elementy środowiskowe. Z  drugiej strony 
jest rolnictwo ekologiczne wykorzystujące wyłącznie naturalne 
metody produkcji, gdzie jednak plony są niższe, nakład pracy 
duży, a to przekłada się wprost na wysoką cenę żywności przy 
sklepowej półce. Rolnictwo zrównoważone znajduje się pomiędzy 
tymi dwoma skrajnymi postawami – ograniczamy intensywną 
eksploatację ziemi, wody, powietrza, żeby w ten sposób zapewnić 
ludziom dostęp do dobrej jakości żywności teraz i w przyszłości. 
Jak pokazuje badanie, dla konsumentów jest to bardzo ważne. 
Co więcej, są świadomi tego, że ochrona i przywracanie natural-
nego stanu środowiska wiąże się ze wzrostem nakładów.

Rolnictwo zrównoważone i ekologiczne to dwa różne sposoby 
gospodarowania, jednak mające podobny cel. Zrównoważone rol-
nictwo jest czymś pomiędzy gospodarką intensywną a ekologiczną 
– ta pierwsza negatywnie oddziałuje na środowisko, nie zwraca 
uwagi na postępującą jego degradację, zmniejszenie dostępności 
wody, zanieczyszczenie powietrza i w konsekwencji ‒ negatywny 
wpływ na całą biosferę, rośliny i zwierzęta. Z kolei ekologiczne 
uprawy bazują wyłącznie na naturalnych środkach produkcji, 

co nie gwarantuje wysokich zbiorów i dobrej jakości żywności. 
Zatem zrównoważone rolnictwo dba o środowisko i jego zasoby, 
gwarantuje długofalową możliwość korzystania z nich, a jednocze-
śnie zapewnia dużą produkcję, co jest nam niezbędne w związku 
z tym, że populacja ludzka cały czas rośnie i zapotrzebowanie 
na żywność staje się coraz większe.

Długofalowo surowce zrównoważone powinny być tańsze niż 
standardowe. Na pewno są dużo tańsze niż surowce ekologiczne, 
natomiast krótkofalowo mogą być nieco droższe, ponieważ przesta-
wienie gospodarstw i całego łańcucha dostaw na pracę w systemie 
zgodnym z filozofią zrównoważenia generuje pewne dodatkowe 
wydatki i inwestycje, niezbędne podczas przekształceń. Należy brać 
jednak pod uwagę wszystkie koszty i odpowiednią perspektywę 
czasową – przy intensywnej gospodarce gleba, woda i powietrze się 
wyczerpują. Aby więc zapewnić produkcję na takim samym pozio-
mie, konieczne jest ciągłe inwestowanie, co przekłada się na wzrost 
cen produktów. Przy uprawie prowadzonej w sposób zrównoważony 
wkład finansowy jest mniejszy w dłuższej perspektywie czasu, 
co przekłada się na stabilny poziom cen przez lata.

Zmniejszamy emisję, stawiamy 
na współpracę

Grupa Żywiec nie ustaje w dążeniu do minimalizowania swojego 
wpływu na środowisko. W 2021 r. emisje CO2e1 firmy w zakresie 
Scope 1 i Scope 2 w produkcji piwa spadły o 30%, co stanowi 
równowartość ok. 14,5 tony CO2e. Co więcej, 40% całej energii2 
(w  tym 100% energii elektrycznej) wykorzystywanej przez 
firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Od lat staramy się 
inwestować – z jednej strony ‒ we własne inicjatywy redukujące 
emisje CO2, a z drugiej – blisko współpracować z rolnikami, aby 
dostarczać im wiedzę i mechanizmy do rozwoju rolnictwa zrów-
noważonego, które będzie bardziej odporne na ryzyka klimatyczne. 
Na Żywiecczyźnie wspólnie z Żywcem Zdrój realizujemy także 
działania Koalicji „Dbamy o wodę”, aby w porozumieniu z wieloma 
partnerami dbać o retencję wody w regionie. 

Ekologia, ograniczanie śladu węglowego, oszczędne gospodaro-
wanie zasobami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym to ważne 
elementy naszej strategii zrównoważonego rozwoju „Warzymy 
Lepszy Świat”.

1 Ekwiwalent emisji CO2.

2 Dotyczy energii elektrycznej i termalnej.

Grupa Żywiec: Warzymy lepszy świat

https://drugastronaz.pl/drugie-zycie-butelek/
https://drugastronaz.pl/fermentujemy-zielona-energie/
https://drugastronaz.pl/obieg-wody-w-browarze
https://drugastronaz.pl/obieg-wody-w-browarze
https://drugastronaz.pl/browarniany-obieg-zamkniety
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Zanieczyszczenie gleb pestycydami, 
osuszanie naturalnych zbiorników 
wodnych, potężna skala deforestacji 
czy też negatywny wpływ na poziom 
różnorodności biologicznej – to 
tylko niektóre z negatywnych 
skutków, jakie niesie za sobą 
niezrównoważona produkcja 
żywności, w tym rozwój rolnictwa1. 
Czy jesteśmy w stanie temu 
przeciwdziałać na poziomie decyzji 
biznesowych i konsumenckich? 

Wybierając produkty spożywcze, a  następnie codziennie je 
konsumując, jesteśmy bliżej sektora rolniczego, niż może nam 
się wydawać. Dlatego też powinniśmy być świadomi, że grunty 
rolne w Polsce stanowią około 62% powierzchni kraju2, a polskie 
rolnictwo emituje do atmosfery około 32 mln ton ekwiwalentu 
CO2 rocznie3. W tym kontekście, na poziomie europejskiej polityki 
klimatycznej, stawiane są konkretne cele w obszarze redukcji 
emisji z sektora non-ETS. Do 2030 r. sektor ten, do którego zalicza 
się m.in. rolnictwo, powinien zredukować emisję gazów cieplar-
nianych o 7% w stosunku do roku 2005, aby z kolei do 2050 r. 
uzyskać na poziomie unijnej gospodarki neutralność klimatyczną. 

1 Thinking about the future of food safety, Food and Agriculture 
Organization of United Nations, Rome 2022.

2 Ochrona środowiska 2019, GUS, Warszawa.

3 Zeroemisyjna Polska 2050, WWF 2020.

Kierunki działań

Aby osiągnąć założony cel neutralności klimatycznej, Komisja 
Europejska opublikowała strategię rozwoju, która jest odpowiedzią 
na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz jego skutki – Euro-
pejski Zielony Ład. Jednym z dokumentów dotyczącym kierunków 
rozwoju sektora rolno-spożywczego, a tym samym obszaru bez-
pieczeństwa żywności, jest przedstawiony przez KE w maju 2020 r. 
dokument Od pola do stołu. Dokument ten dotyczy w głównej 
mierze bezpieczeństwa żywnościowego, jednak poruszone są 
również tematy zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego, 
zwiększenia dostępności niedrogiej i pełnowartościowej żywności, 
propagowania zrównoważonej konsumpcji czy też ograniczenia 
marnowania żywności i poprawy dobrostanu zwierząt4. Od pola 
do stołu działa w synergii z unijną strategią ochrony różnorod-
ności biologicznej 2030, co zapewnia holistyczne i ujednolicone 
prawodawstwo na poziomie unijnym. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przy obecnym modelu pro-
dukcyjnym w sektorze rolno-spożywczym, założenia powyższych 
dokumentów są wyzwaniem, któremu sprostać można wyłącznie 
przy współpracy biznesu, rządu i konsumentów. Samo wdrożenie 
zmian w procesach produkcyjnych, bez zbudowania świadomości 
i wsparcia w obszarze transformacji z rolnictwa intensywnego 
na rolnictwo ekologiczne czy też regeneratywne, bez edukacji 
i  dostępności, a  na końcu bez świadomych decyzji i  postaw 
konsumentów, nie będzie przynosiło efektu. Dlatego kluczowe 
są współdziałanie i synergia w całym łańcuchu wartości. 

Co na to konsument? 

W badaniu Climate Action Research, przeprowadzonym przez 
Grupę Ingka i Globescan pośród 34000 osób z 32 krajów, główny 
wniosek płynie taki, że ludzie chcą podejmować działania, aby 
zredukować swój wpływ na środowisko. Niestety nie wiedzą jed-
nak, jakie działania podejmować, a co więcej – dostrzegają bariery, 
które nie pozwalają im działać. Konsumenci czują m.in., że nie 

4 Farm to Fork, European Commission.

Wpływ żywności na środowisko – 
wyzwanie dla całego łańcucha wartości



202 | WPŁYW KRYZYSU KLIMATYCZNEGO NA DECYZJE ZAKUPOWE

Wiktoria Płocha
Sustainability Business Partner, 
IKEA Retail Polska

otrzymują odpowiedniego wsparcia od rządu, od biznesu, mają 
także poczucie, że zrównoważone wybory, w tym żywieniowe, 
są zbyt drogie i niedostępne. Niezależnie od pandemii Covid-19 
zachowania i postawy konsumentów nie zmieniły się drastycznie. 
Z badania wynika, że w porównaniu z rokiem 2019 wciąż tylko 
13% respondentów deklaruje, że spożywa głównie produkty 
pochodzenia roślinnego. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na 
zmieniające się trendy w poszczególnych krajach. W USA wskaźnik 
wegetarianizmu podwoił się z 8% w 2017 r., do 16% w 2021 r. Wzrost 
zauważalny jest również w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, 
Niemczech czy Szwajcarii. Jeśli chodzi o przedział wiekowy osób 
deklarujących spożywanie wyłącznie lub w większości żywności 
pochodzenia roślinnego, to liderami w rankingu są osoby w wieku 
18-24 lata5.

Światowy system żywnościowy ma 20-procentowy udział w glo-
balnej emisji gazów cieplarnianych6. Hodowla zwierząt odpowiada 
za 18% emisji tych gazów do atmosfery7. W tym samym czasie 

5 Climate Action Research, INGKA, Globescan, 2021.

6 Climate Change 2022: Mitigation on Climate Change, IPCC.

7 Livestock’s long shadow, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome 2006.

¹∕3 żywności na świecie ulega zmarnowaniu (FAO). Jakie działania 
i kroki w związku z tym podejmujemy?

Działania IKEA

W odpowiedzi na powyższe wyzwania IKEA stawia sobie cele, które 
pozwolą na redukcję emisji gazów cieplarnianych generowanych 
w łańcuchu wartości. Podejmujemy szereg działań, poczynając od 
poszerzenia oferty żywności pochodzenia roślinnego w punktach 
gastronomicznych IKEA, przez certyfikację składników żywności, 
aż po redukcję ilości marnowanej żywności. Co roku w restaura-
cjach i kawiarniach IKEA jada ponad 600 milionów osób, dlatego 
też zdajemy sobie sprawę z wpływu i odpowiedzialności, jaka 
spoczywa na IKEA. 

Zacznijmy od symbolicznego klopsika, który po raz pierwszy został 
zaserwowany w sklepach IKEA w 1985 r. Obecnie, co roku w IKEA 
na całym świecie sprzedawanych jest ponad miliard klopsików! 
W związku z tym, postanowiliśmy w 2015 r. wprowadzić do oferty 
warzywne klopsiki, których ślad środowiskowy jest 20-krotnie 
mniejszy niż tradycyjnej, mięsnej wersji. Z kolei w 2020 r. wpro-
wadziliśmy do oferty klopsiki roślinne HUVUDROLL, których ślad 
środowiskowy jest o 96% mniejszy niż tradycyjnych. 

Podobnie postąpiliśmy w przypadku popularnych przekąsek, czyli 
hot-dogów i lodów. Obecnie w ofercie IKEA znajduje się hot-dog 
wege KORVMOJ, którego ślad węglowy jest 7-krotnie niższy niż 
mięsnego hot-doga, a wegańskie lody truskawkowe zostawiają 
o połowę mniejszy ślad węglowy niż tradycyjne lody, bazujące na 
mlecznych składnikach. 

W przypadku roślinnych zamienników bardzo istotna jest rów-
nież praca z ich dostępnością, m.in. w kontekście przystępności 
cenowej. Obecnie, co piąty klopsik na talerzach klientów w naszej 
restauracji jest bezmięsny, a co siódmy sprzedawany w bistro 
hot-dog jest wegetariański. Mimo to klienci nadal preferują 
kuchnię opartą na mięsie. Dlatego też, aby jeszcze mocniej 
zachęcić konsumentów do wybierania roślinnych alternatyw, 
w IKEA w Polsce, już od września br., wszystkie dania pochodzenia 
roślinnego oferowane są w niższej cenie niż porównywalne dania 
oparte na białku zwierzęcym. Jest to bardzo istotny kierunek dla 
IKEA, ponieważ chcemy pokazać, że zrównoważone rozwiązania 
również mogą być przystępne cenowo.

W IKEA bardzo istotne jest działanie w obszarze całego łańcucha 
wartości. Dlatego też szczególną wagę przykładamy do sposobu 
pozyskiwania surowców i związanych z tym praktyk. Wspólnie 
z partnerami pracujemy nad wywieraniem długoterminowych, 
pozytywnych zmian, działając już u  źródła. Jako IKEA zobo-
wiązaliśmy się m.in. do oferowania wyłącznie certyfikowanych 
owoców morza. Dlatego też wszystkie ryby i krewetki pozyskiwane 
z naturalnych łowisk pochodzą z miejsc, które posiadają certyfikat 
zgodności ze standardami Marine Stewardship Council (MSC). 
Z kolei wszystkie łososie oferowane w IKEA pochodzą z hodowli 
certyfikowanych Aquaculture Stewardship Council (ASC). 

Marnotrawstwo w różnych obszarach działalności stoi w sprzecz-
ności z naszymi wartościami. Dlatego globalnie w grupie Ingka 
postawiliśmy sobie cel, aby zredukować straty żywności o 50% do 
końca 2022 r. W Polsce udało nam się tego dokonać już teraz. 
Uratowaliśmy w związku z tym w ciągu roku 224798 posiłków, 
czyli około 90 ton żywności, co przekłada się na redukcję emisji 
o 386,7 ton ekwiwalentu CO2. Te redukcje były możliwe m.in. dzięki 
wdrożeniu programu Food Waste Watcher, który polega na zaim-
plementowaniu systemu rejestrowania i analizowania przyczyn 
oraz skutków marnowania żywności, przy wykorzystaniu wagi, 
tabletu i inteligentnych kamer. Dzięki raportom generowanym 
z systemu możliwe jest m.in. zoptymalizowanie produkcji.

W ofercie IKEA znajduje się również szeroki wybór pojemników 
do przechowywania żywności, które wspierają konsumentów 
w praktykowaniu odpowiedniego obchodzenia się z żywnością, 
aby nie uległa ona zmarnowaniu. Ofertę produktową wspieramy 
również kampaniami, mającymi za zadanie poszerzanie świado-
mości klientów w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu. 
Przykładem takiego wsparcia była zeszłoroczna kampania 
świąteczna, w której IKEA zachęcała klientów do wcześniejszego 
planowania spożywczych zakupów w okresie świątecznym oraz 
odpowiedniego sposobu przechowywania żywności.

Inspirowanie i umożliwianie klientom dokonywania zrównowa-
żonych wyborów, w tym w obszarze żywności, jest priorytetem 

IKEA od wielu lat. Wierzymy, że dzięki współpracy i  chęci 
zmiany w całym łańcuchu wartości osiągniemy realny rezultat 
w postaci zmniejszenia skutków wpływu działalności człowieka 
na  środowisko. 
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Jako jedna z głównych sieci 
handlowych w Polsce oraz jeden 
z największych pracodawców, mamy 
świadomość tego, że podejmowane 
przez nas decyzje wpływają na to, 
w jakim świecie będą żyły kolejne 
pokolenia. W ramach sześciu filarów 
przyjętej przez nas strategii CSR 
działamy na rzecz ochrony klimatu, 
ochrony zasobów naturalnych, 
poszanowania bioróżnorodności, 
uczciwego działania, promowania 
zdrowia oraz angażowania w dialog 
naszych interesariuszy. Zapobieganie 
marnowaniu żywności to dla Lidl 
Polska, jako firmy odpowiedzialnej 
społecznie, jeden z najwyższych 
priorytetów.

W Polsce co roku wyrzuca się ok. 9 mln ton żywności. Z tego 
względu nawiązaliśmy współpracę z Caritas Polska. Poszczególne 
centra dystrybucyjne Lidl Polska przekazują produkty regionalnym 
oddziałom Caritas Polska. Od 1 marca 2020 r. zapobiegliśmy 
zmarnowaniu 128 251 kg żywności, której łączna wartość wynosi 
2 123 320 zł (z czego 46 643 kg zostało przekazane w 2021 r.). Pro-
wadzimy również działania edukacyjne w szkołach, poświęcone 
rozsądnemu gospodarowaniu żywnością. Wraz z  Federacją 
Polskich Banków Żywności rozpoczęliśmy program „EkoMisja. 
Nie marnuję!”, w  ramach którego ok. 35 tys. uczniów wzięło 
udział w zajęciach o wspomnianej tematyce. Co więcej, dwa razy 
w roku, wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas 

Polska, organizujemy zbiórki produktów spożywczych w naszych 
sklepach. Każdorazowo przekazujemy kilkadziesiąt ton żywności 
najbardziej potrzebującym: wielodzietnym rodzinom, osobom 
chorym, samotnym, znajdującym się z kryzysie bezdomności. 
Jako strategiczny partner Federacji Polskich Banków Żywności 
wspieramy też obchody Światowego Dnia Żywności.

Ponadto we wszystkich sklepach Lidl Polska prowadzimy akcję 
przecen pod hasłem „Kupuję, nie marnuję”. Oferujemy artykuły 

z każdej grupy asortymentowej – np. świeże mięso, drób i ryby, 
produkty chłodnicze, suche, owoce oraz warzywa itp. o krótkim 
terminie przydatności lub z defektami, niewpływającymi na jakość 
produktu. Wspomniane artykuły są przeceniane przed upływem 
terminu przydatności do spożycia (lub np. ze względu uszkodzone 
opakowanie) i wycofywane w dniu, gdy się on kończy. Przeceny 
sięgają 50%-70%, zależnie od produktu. Artykuły objęte przeceną 
znajdują się w miejscu ich standardowej prezentacji lub w specjal-
nych kącikach Taniej!, gdzie są dodatkowo oznaczane etykietą 
rabatową „Kupuję, nie marnuję”. Warto nadmienić, w każdym 
sklepie optymalizujemy wielkości zamówień, aby skutecznie 
minimalizować ryzyko marnotrawstwa.

Oferujemy również „nieperfekcyjne” warzywa i  owoce po 
obniżonych cenach. Zainteresowaniem klientów cieszyły się 
niewymiarowe jabłka, sprzedawane prosto ze skrzyń, nie-
kształtne buraki oraz ziemniaki, które obrodziły w nadmiarze. 
Wprowadzając je do oferty, przeciwdziałamy ich zmarnowaniu. 
Jednocześnie wspieramy polskich dostawców, którzy mieli 
problem ze sprzedażą tych warzyw i  owoców. Nasi klienci 
mogą nabyć po obniżonej cenie również artykuły np. z lekko 
uszkodzonym opakowaniem (uszkodzenie nie może wpływać na 
jakość produktu). Przeceniamy także pakowane owoce i warzywa 
oraz asortyment przemysłowy.

Kompleksowe działania Lidl Polska 
przeciwko marnowaniu żywności

Raz w roku we wszystkich naszych sklepach prowadzimy kampanię 
na temat niemarnowania żywności. Towarzyszą jej intensywne 
działania w naszych kanałach komunikacji, m.in. w social mediach 
i na stronie kuchnialidla.pl. Na stronie internetowej lidl.pl stale jest 
widoczna zakładka „Jak nie marnować”, w której znajdują się rady 
związane z gospodarowaniem żywnością.

Idea niemarnowania żywności ma dla nas szczególne znaczenie; 
jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju. Wiąże się z tro-
ską o środowisko naturalne i społeczeństwo, dlatego będziemy 
podejmować kolejne, upowszechniające ją działania.
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Polacy będą jeść zdrowiej?  
Mam taką nadzieję

Polacy zmienili swoje nawyki 
żywieniowe podczas społecznego 
odosobnienia spowodowanego 
  Covid- 19 – to główny wniosek 
z badania przeprowadzonego 
na zlecenie Upfield Polska pod koniec 
czerwca br. na reprezentatywnej 
grupie 2000 dorosłych Polaków. 
Analiza „Nawyków żywieniowych 
w czasie izolacji społecznej podczas 
epidemii koronawirusa 2020” 
pokazuje dodatkowo, że wielu 
Polaków w tym czasie jadło zdrowiej, 
a część zrezygnowała z mięsa 
 na rzecz produktów pochodzenia 
roślinnego. Co ważniejsze, wielu 
zadeklarowało, że pozytywne 
zmiany pozostają w ich jadłospisach 
na stałe. 

Zdrowiej

Zmianę nawyków żywieniowych w  czasie izolacji społecznej 
potwierdziło ponad 40% badanych Polaków, z których prawie 
połowa (47,9%) zadeklarowała, że jadła zdrowiej, a co czwarta 
osoba (24,5%) spożywała mniej mięsa. Ankietowani wskazywali 
także na częstsze gotowanie w domu od podstaw (60,1%) i regu-
larne jadanie posiłków (46,3%). 

38,9% mieszkańców Polski, którzy wzięli udział w badaniu Upfield, 
potwierdziło, że od początku izolacji społeczne jada zdrowiej. Dla 
większości oznacza to jedzenie więcej warzyw (75,6%), owoców 
(49,9%), produktów świeżych (43,2%), ziaren i nasion (42,8%), 
produktów będących źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 
(26,5%) oraz tych pochodzenia roślinnego (16,2%). Ciekawe, że 
prawie 1/3 badanych z tej grupy utożsamia zdrowsze jedzenie ze 
spożywaniem mniejszej ilości mięsa. 

Polacy chcą zachować zdrowe nawyki także po epidemii. Zapytani 
o to, które z nich będą kontynuować, najczęściej wskazywali na 
jedzenie zdrowiej (76,1%), częstsze gotowanie w domu od podstaw 
(70,1%), wykorzystywanie roślinnych zamienników mięsa (61,9%) 
oraz jedzenie mniej nabiału (59,5%) i mięsa (55,3%).

Większa świadomość dla własnego zdrowia 
i dobra planety

Jak wskazuje nasze badanie, czas izolacji wpłynął pozytywnie także 
na świadomość żywieniową Polaków. 46,1% ankietowanych zgo-
dziło się ze stwierdzeniem: „izolacja społeczna sprawiła, że bardziej 
świadomie podchodzę do tego, co jem”. Prawie 1/4 respondentów 
(23,6%) przyznała, że także po czasie izolacji podejmuje lepsze 
wybory żywieniowe, np. wybierając produkty zdrowsze i przyjazne 
dla środowiska naturalnego. Co piąty badany (19,3%) przyznał, że 
po czasie izolacji jego dieta jest bardziej zrównoważona dzięki 
nowym nawykom żywieniowym, np. świadomiej robi zakupy, 
wybiera produkty pochodzenia roślinnego.

Bardziej roślinnie, rodzinnie i z przyjaciółmi

Od samego początku, w Upfield realizujemy misję tworzenia 
lepszej przyszłości opartej na roślinach. Jako globalny producent 
oferujemy Konsumentom na całym świecie asortyment ponad 
100 doskonale znanych marek produktów roślinnych, które są 
wykorzystywane w kuchni nie tylko do smarowania pieczywa, 
ale także do gotowania, grillowania, smażenia i pieczenia. Dla-
tego chcieliśmy także poznać preferencje mieszkańców Polski 

 dotyczące kuchni roślinnej. Okazało się, że kiedy Polacy 
 pozostawali w domach, chętniej spożywali produkty pochodzenia 
roślinnego - prawie 1/3 badanych (31,6%) przyznała, że podczas 
społecznego odosobnienia kupowała ich więcej niż zwykle. W tej 
grupie 32,9% w sklepie wybrało zamienniki mięsa, 28,5% - napoje 
roślinne, 24,8% - ser bezmleczny, a 17,7% - margarynę zamiast 
masła. Do tych zmian ankietowanych motywowało kilka czyn-
ników. Najczęściej wskazywali na chęć odżywiania się w sposób 
bardziej zrównoważony (49,4%), potrzebę wypróbowania nowych 
przepisów (31,5%), wzmocnienie układu odpornościowego (29,1%) 
i pragnienie bycia zdrowszym (28,2%). 

Jako społeczeństwo Polacy zawsze byli bardzo rodzinni, a ciężkie 
chwile tylko wzmacniają potrzebę bycia z najbliższymi. Potwier-
dzają to także wyniki naszego badania: w czasie izolacji społecznej 
Polacy częściej zasiadali do stołu ze swoimi bliskimi. Prawie 70% 
respondentów jadało z nimi przynajmniej jeden posiłek dziennie. 
Przed czasem izolacji taka sytuacja miała miejsce w domach 54,4% 
respondentów. Ponadto 14% badanych doceniło w czasie izolacji 
wspólne gotowanie z bliskimi. 

Polacy na tle Europejczyków

Izolacja społeczna spowodowana koronawirusem była trudnym 
doświadczeniem nie tylko dla mieszkańców Polski, ale dla większo-
ści społeczeństw. Dlatego zapytaliśmy również obywateli Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii o ich nawyki żywieniowe 
w tym czasie. Budujące jest, że w grupie ankietowanych, przyzna-
jących się do zmiany swoich nawyków żywieniowych, to Polacy 
najczęściej deklarowali, że jedli zdrowiej. W Polsce było to 48%”. 
Dla porównania, wśród Brytyjczyków, którzy zmienili swoje nawyki 
żywieniowe, 29% uważa, że jadło zdrowiej, natomiast wśród 
mieszkańców Holandii – 27%. 

Ponad 35% ankietowanych Polaków przyznało, że w czasie izolacji 
jadło warzywa częściej niż wcześniej. To więcej niż w przypadku 
Brytyjczyków (30%) i Holendrów (28%). Ponadto Polacy znacznie 
częściej niż Brytyjczycy deklarowali, że podczas izolacji społecznej 
kupowali więcej niż zwykle produktów pochodzenia roślinnego. 
Potwierdziło to 31% polskich respondentów, a na Wyspach – 12% 
ankietowanych. Niemal 1/4 Polaków, którzy potwierdzili zmianę 
nawyków żywieniowych podczas izolacji społecznej, jadła mniej 
mięsa. Do jedzenia mniejszej ilości mięsa przyznało się tylko 16% 
mieszkańców Holandii.

Współpraca: Sebastian Tołwiński, Upfield
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UNITED NATIONS 
GLOBAL COMPACT 
Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes 
działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego 
ONZ w 2000 r. Skupia firmy tworzące strategie
i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad  
(10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów 
pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji 
oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

UN GLOBAL COMPACT  
NETWORK POLAND
Sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym 
oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact 
Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt 
kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz 
sygnatariuszy UN Global Compact. Identyfikuje wyzwania 
i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Zapewnia praktyczne wskazówki oraz promuje działania
na rzecz realizacji celów ONZ. Dodatkowo UN GCNP  
wspiera merytorycznie polskich członków UN Global  
Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku 
raportowania niefinansowego, z podejmowanych 
przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

KNOW-HOW HUB
Think-thank i ośrodek naukowy założony w 2011 r.  
jako element składowy UNDP w Polsce. Know-How Hub  
to platforma wiedzowa gromadząca szereg ekspertów,  
którzy tworzą oraz wdrażają projekty rozwojowe na 
poziomie krajowym. Think-thank jako niezależny 
komitet doradczy sprawuje funkcję Rady Naukowej 
przy Global Compact Network Poland.

PROGRAM CLIMATE POSITIVE
Działa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ, a w szczególności celu 13. związanego
z ochroną środowiska i działaniami w dziedzinie 
klimatu oraz komplementarnych z nim celów: 6, 7, 9,
11, 12, 14 i 15. Projekty w ramach programu obejmują 
szerokie działania proklimatyczne, w tym szczególnie 
nastawione na zmniejszenie emisji CO2 i rozwój 
alternatywnych źródeł energii, a także utrzymanie 
bioróżnorodności, innowacyjne rozwiązania w 
transporcie, rolnictwie oraz przemyśle, zmniejszanie 
zanieczyszczenia wód i powietrza, wspieranie zielonych 
inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju miast.
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Urszula Śmietana

Warszawa 2022

WYDAWCA:

Niniejszy Raport został przygotowany w oparciu o dane i materiały źródłowe w październiku 2022 r., chyba, że sam 
Raport w swej treści wskazuje inną datę w odniesieniu do opisywanego zjawiska, danych lub aktów prawnych. 

Autorzy prowadzili prace niezależnie, opisując zjawiska oraz opracowując rekomendacje bazujące na danych 
i materiałach źródłowych, których prawdziwości i kompletności nie weryfikowali. W związku z tym autorzy nie 
odpowiadają za nie i nie udzielają gwarancji w zakresie poprawności i kompletności niniejszego Raportu. 

Żaden z Autorów niniejszego Raportu w jakikolwiek sposób nie może być odpowiedzialny za wykorzystanie 
informacji w nim zawartych bez ich wiedzy i zgody. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za czyny 
i konsekwencje ponoszone przez osoby trzecie ani żadne decyzje podjęte lub nie na podstawie niniejszego Raportu. 

Opinie przedstawione w publikacji przez autorów tekstów odzwierciedlają indywidualne poglądy. 
Zdjęcia oraz grafiki pochodzą z zasobów autorów tekstów bądź publicznych źródeł.
Wszelkie prawa zastrzeżone© 



212 | WPŁYW KRYZYSU KLIMATYCZNEGO NA DECYZJE ZAKUPOWE

PROGRAM ACTIVITIES 
SUPPORTING IMPLEMENTATION  
OF SDG TARGETS:

ul. Emilii Plater 25/64 
00-688 Warszawa 
www.ungc.org.pl

ISBN 978-83-965343-4-7

9 7 8 8 3 9 6 5 3 4 3 4 7


	_heading=h.gjdgxs
	_Hlk116045227

