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1. INFORMACJE O BADANIU 

 

1.1. Cele badania  

Analizę wyników badania opinii przeprowadzono na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju 

w Warszawie. Dane zebrano poprzez zlecone badanie opinii w ramach projektu 

ADAPTCITY „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego 

przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”. Celem projektu jest 

przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Badania przeprowadzono 

w wybranych miastach w całym kraju (lista miast objętych badaniem w Aneksie). 

Celem badania było określenie poziomu świadomości wybranych reprezentantów władz i 

administracji metropolii i miast Polski w zakresie potrzeb ochrony klimatu i adaptacji do jego 

zmian, a także rozpoznanie skali działań podejmowanych w czasie wykonywania sondażu na 

rzecz ochrony klimatu przez dane miasto. Podstawowe pytania badawcze były następujące: 

 Jak postrzegane są zjawiska zmian klimatu – jaką wiedzę o nich posiadają 

reprezentanci władz miejskich?  

 Jak postrzegane jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i przystosowanie do nich, jaką 

wiedzę o nich posiadają reprezentanci władz miejskich?  

 Gdzie lokowana jest odpowiedzialność za działania wobec zmian klimatu? 

 Jakie są – w oczach reprezentantów władz miejskich – osiągnięcia i plany miast wobec 

zmian klimatu? 

 W czym reprezentanci miast upatrują głównych przeszkód, jeśli chodzi o działania 

wobec zmian klimatu?  

 

Badania miały posłużyć zdobyciu orientacji w tym, co wiedzą, myślą i sądzą reprezentanci 

władz wybranych miast na temat ochrony klimatu i przystosowania się do jego zmian, 
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zarówno w sensie ogólnym, jak i w skali własnego miasta. Znajomość tych zagadnień  jest 

konieczna do zaplanowania komunikacji społecznej spraw związanych z ochroną klimatu oraz 

dalszych działań projektowych. 

 

1.2. Metoda badania i analizy  

Badania zrealizowano metodą indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego. Proces 

rekrutacji oraz zasady prowadzenia wywiadu zawierają odrębne dokumenty Instytutu na 

rzecz Ekorozwoju. Wywiady przeprowadzano i dane zbierano w październiku (33%) i 

listopadzie (67%) 2014 r. Każdy respondent najpierw samodzielnie wypełniał ankietę, a 

następnie udzielał wywiadu ankieterowi (treść ankiety i kwestionariusza w Aneksie). 

Dane z ankiet sygnowane są w raporcie numerem pytania i poprzedzającą je literą A (jak 

ankieta), zaś dane z wywiadów kwestionariuszowych – numerem pytania i symbolami dwóch 

zasadniczych części narzędzia – Z (jak zjawiska) i D (jak działania). W raporcie tabele wyników 

odpowiedzi na pytania zamknięte wywiadu przedstawiają odpowiedzi skrócone; ich pełne 

wersje prezentuje kwestionariusz zamieszczony na końcu raportu (w Aneksie). Jeśli w 

tabelach liczebności i procenty nie sumują się do całkowitej liczby wywiadów (odpowiednio: 

300 wywiadów, 100%), oznacza to, iż niepełne dane wynikają z braku odpowiedzi 

respondentów. 

 

Stosunek do zmian klimatu oraz do działań wobec nich i przeszkód z nimi związanych 

analizowano w raporcie z trzech podstawowych perspektyw: 

1) perspektywy ogólnej – jak respondenci indywidualnie rozumieją dane zjawisko, jaki 

mają do niego stosunek, jaka była ich percepcja zmian klimatu przed kontaktem z 

przedstawicielem projektu (ankieta), a jaka po tym kontakcie (wywiad 

kwestionariuszowy); 
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2) perspektywy miasta – co respondenci wiedzą o działaniach miasta i zmianach w 

mieście, związanych z ochroną klimatu, jaki mają do tego stosunek; 

3) perspektywy porównawczej – jak mają się wyniki badania do wyników badań 

analogicznych (podobne założenia i narzędzia), przeprowadzonych w wybranych 100 

powiatach całego kraju w 2011 r. (w ramach projektu Instytutu na rzecz Ekorozwoju 

pn. Dobry Klimat dla Powiatów). W raporcie przywołanie danych z tego badania jest 

sygnowane skrótem DOKLIP. 

 

W  badaniach uczestniczyli reprezentanci władz i administracji 50 wybranych metropolii i 

miast Polski. W każdym z nich swoje opinie przedstawiło 6 osób. Pochodziły one z trzech 

różnych kategorii respondentów:  

1. przedstawiciele władz i administracji miasta – członkowie rady miasta, 

prezydent/burmistrz miasta, przedstawiciele wydziałów zajmujących się ochroną 

środowiska i zarządzaniem kryzysowym, ewentualnie innych wydziałów; 

2. przedstawiciele służb – reprezentanci lokalnych służb, np. pracownicy straży 

pożarnej, policji, oświaty, służby zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznej, stacji 

hydrologicznej oraz wodociągów i kanalizacji (infrastruktura wodna), pracownicy 

parków, nadleśnictw oraz służby mundurowe; 

3. inne postacie ważne w mieście – przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), 

centrów edukacyjnych, stowarzyszeń, partii (działających na terenie miasta); 

właściciele i menedżerowie firm, przedstawiciele izb gospodarczych oraz agencji 

rozwoju, działający na lokalnym/krajowym rynku; osoby o dużym znaczeniu w 

lokalnej społeczności, osoby aktywne społecznie, społecznicy, osoby dobrze znane w 

mieście, cieszące się uznaniem społecznym, np. dziennikarze, księża, inne autorytety 

lokalne. 
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1.3. Opis próby  

W  badaniach wzięło udział 300 osób (liczba przeprowadzonych na zlecenie wywiadów 

kwestionariuszowych) z 50 wybranych miast Polski. Próbę w podziale na województwa 

przedstawia tabela 1.3/1. Najliczniej reprezentowane jest województwo śląskie. 

Tab. 1.3/1  Rozkład respondentów według województw 

województwa liczebność (n) % próby 

Dolnośląskie 18 6 

Kujawsko-pomorskie 24 8 

Lubelskie 6 2 

Lubuskie  12 4 

Łódzkie  12 4 

Małopolskie  18 6 

Mazowieckie  12 4 

Opolskie  6 2 

Podkarpackie 12 4 

Podlaskie 12 4 

Pomorskie 18 6 

Śląskie 78 26 

Świętokrzyskie 12 4 

Warmińsko-mazurskie 12 4 

Wielkopolskie 30 10 

Zachodniopomorskie 18 6 

 

Przedstawiciele władz i administracji stanowią 49%, przedstawiciele służb to 38%, zaś ważne 

postacie miasta – 13%.  Tak więc próba nie jest proporcjonalna, jest zdominowana przez 

przedstawicieli władz i administracji miejskiej. 

Zdecydowanie w próbie przeważają decydenci, a więc osoby pracujące na stanowiskach 

kierowniczych. Ilustruje to tabela 1.3/2. Stanowią oni w sumie ponad 90% badanych. 
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Tab.1.3/2. Rozkład respondentów według stanowiska pracy 

D14  Stanowisko pracy liczebność % próby 

kierownik wyższego szczebla 66 22,0 

kierownik średniego szczebla 176 58,7 

kierownik niższego szczebla 30 10,0 

pracownik szeregowy 13 4,3 

inne stanowisko 2 0,7 

 

W badaniach wzięło udział 51% kobiet i 49% mężczyzn. Z analizy wieku badanych wynika, że 

osoby pomiędzy 31 a  50 rokiem życia zdecydowanie przeważają w próbie nad pozostałymi 

dwiema grupami wieku. Grupa najmłodsza (do 30. roku życia) jest reprezentowana nielicznie 

(tab. 1.3/3).   

Tab. 1.3/3. Rozkład respondentów według kategorii i wieku 

D15 Wiek badanego liczebność % próby 

18–30 lat 20 6,7 

31–50 lat 191 63,7 

51 lat i więcej 89 29,7 

Ogółem 300 100,0 

 

Zdecydowana większość respondentów badania posiada wyższe wykształcenie (tab. 1.3/4).  

Tab. 1.3/4. Rozkład respondentów według wykształcenia 

D16  Wykształcenie badanego liczebność %  próby 

podstawowe/zawodowe 1 0,3 

średnie 33 11,0 

wyższe 266 88,7 

ogółem 300 100,0 
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Respondenci, wypowiadając się na temat zmian klimatu, określali także główne źródła swojej 

wiedzy o tych zmianach. Zdecydowanie najczęściej wskazywano środki masowego przekazu – 

prasę, radio i telewizję (tab. 1.3/5).  

 

Tab. 1.3/5. Główne źródła wiedzy o zmianach klimatu – rozkład odpowiedzi  

D10. Źródła wiedzy o zmianach klimatu liczebność % próby 

prasa, radio, telewizja 187 62,33 

konferencje, szkolenia, spotkania na 
ten temat 

73 24,33 

rozmowy z ludźmi i obserwacje 38 12,67 

informacje od władz 32 10,67 

inne 31 10,33 

organizacje pozarządowe 26 8,67 

 

Podsumowując, można stwierdzić, iż w próbie zdecydowanie przeważają dobrze 

wykształceni kierownicy, głównie w wieku 31-50 lat, na równi kobiety i mężczyźni, ze 

wszystkich województw kraju, z przewagą reprezentacji Śląska. 
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2. Streszczenie i wnioski z badania 

 

Respondenci badania ADAPTCITY, przedstawiciele 50 średnich i dużych miast Polski, 

prezentują opinie pełne zaniepokojenia zmianami klimatu oraz wyraźnie pozytywny stosunek 

do przeciwdziałania tym zmianom i adaptowaniu się do nich. 

 

ZMIANY KLIMATU 

Zmiany klimatu były w badaniu jednym z trzech podstawowych zagadnień. Najczęściej 

wskazywane zjawiska kojarzone ze zmianami klimatu są na ogół wiązane ze zmianą 

temperatury (głównie na wyższą) i jej skutkami.  

Zmiany klimatu kojarzą się też głównie z atmosferą i związanymi z nią zjawiskami – zmianami 

w opadach, wiatrach. Rzadziej dotyczą gleby czy wód, a jeszcze rzadziej zmian w biosferze, tj. 

we florze, faunie i funkcjonowaniu człowieka. 

Pojęcie zmian klimatu jest rozproszone – jest różnie rozumiane i posiada szerokie spektrum 

desygnatów. Mówiąc o zmianach, badani wymieniają na równi skutki (np. topnienie 

lodowców), jak i przyczyny (np. postępująca degradacja środowiska naturalnego).  Świadczy 

to o nie do końca przyswojonej czy uporządkowanej wiedzy o mechanizmach zmian klimatu. 

Taki stan jest bardzo podobny do wyniku badań porównawczych DOKLIP, wykonanych 4 lata 

wcześniej. 

Pierwsze, nie zasugerowane badaniem reakcje respondentów pokazują, że zmiany klimatu 

nie są spostrzegane jako najważniejsza kategoria podstawowych problemów środowiska 

naturalnego w skali naszego globu.  



 Raport z badania opinii      luty 2015 
 

 

 

 

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL jest realizowany przy udziale środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 

 

 

Tę główną kategorię problemów stanowią poniekąd przyczyny zmian klimatu, związane z 

wyniszczającą środowisko przyrodnicze działalnością człowieka. W drugiej kolejności 

pojawiają się skutki zmian klimatu, ale obserwowane z bezpośredniej indywidualnej 

perspektywy (powodzie, nawałnice etc.), a nie z perspektywy globalnej. 

Globalna perspektywa dominuje, gdy mowa wprost o zmianach klimatu. Wtedy zmiany 

klimatu są kojarzone ze zjawiskami w skali globalnej (topnienie lodowców, podnoszenie się 

poziomu wód).  

Badane postawy, ujawnione wobec środowiska przyrodniczego, układają się w następujący 

wizerunek zmian klimatu i problemów środowiska: 

 
ZMIANY KLIMATU 

PROBLEMY ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

 

wiedza 

perspektywa raczej globalna perspektywa raczej lokalna 

dotyczą głównie atmosfery dotyczą głównie wody i gleby 

przykład TOPNIENIE LODOWCÓW ZANIECZYSZCZENIE 

 

emocje 

spektakularne, widowiskowe przykre, brudne 

budzi obawy budzi troskę 

 

Pojęcie zmian klimatu jest słabo kojarzone z całym ziemskim ekosystemem. Tendencja ta 

słabnie, gdy badani otrzymują jako wsparcie listę zjawisk do wyboru. Wtedy są skłonni 

kojarzyć bezpośrednio ze zmianami klimatu nawet życie i byt społeczeństw. Świadczy to o 

rozmytych granicach pojęcia zmian klimatu.  Wciąż jest to jeszcze dla badanych pojęcie 

młode, bez wyraźnej struktury, choć bardzo pojemne.  

Z powyższego wynika rekomendacja, by w komunikacji społecznej kwestii związanych ze 

zmianami klimatu zachować odpowiednią kolejność pojęć – rozpoczynać od problemów 

środowiska naturalnego, by następnie przejść do zmian klimatu. Kiedy uwagę odbiorcy 
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ogniskuje się na problemach, skłania się go do zawężania spojrzenia na swoje najbliższe 

otoczenie. Warto pamiętać, że  podtrzymywanie globalnej perspektywy poprzez 

przywoływanie obrazów zjawisk odległych od odbiorcy tej komunikacji (np. topnienia 

lodowców) nie jest korzystne dla komunikacji społecznej zmian klimatu   

Zaangażowanie społeczności lokalnej wobec zmian klimatu jest silne. Zdecydowana 

większość ankietowanych przypisała ochronie klimatu podobną wagę jak innym sprawom 

istotnym dla miasta.  

Zdaniem badanych zrozumienie przez mieszkańców ich miast wagi zmian klimatu plasuje się 

na przeciętnym poziomie – średnia wynosi 4,08 (w skali od 1 do 7). W przypadku próby 

DOKLIP średnia ta wyniosła 3,1. Zdaje się zatem, że respondenci z badanych miast  nieco 

lepiej dostrzegają wagę spraw ochrony klimatu dla mieszkańców swoich miast niż 

przedstawiciele powiatów cztery lata wcześniej. 

Spora część próby ocenia świadomość ekologiczną mieszkańców swoich miast wysoko i 

tłumaczy to: 

 stale rosnącą świadomością problemów środowiska naturalnego,  

 prowadzoną edukacją i rosnącym oddziaływaniem massmediów. 

Badani przedstawiciele władz przypisują wpływ na ochronę klimatu głównie mieszkańcom, 

przez co ich właśnie obarczają odpowiedzialnością za zmiany w środowisku. Może to 

świadczyć o tym, iż władza nie ma lub nie potrafi dysponować bodźcami ekonomicznymi lub 

propagandowymi, które pozostają w jej gestii wpływu na mieszkańców. W opinii badanych 

jednostki mają problemy ważniejsze niż zmiany klimatu, bardziej żywotne i wymagające 

natychmiastowego rozwiązania.  

Wynika z tego rekomendacja, by – bez względu na to, jak decydenci oceniają swoje 

możliwości oddziaływania na społeczność w kwestii wagi zmian klimatu – oddziaływania 
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informacyjne związane ze zmianami klimatu zdecydowanie koncentrowały się na 

perspektywie jednostki i przemawiały do niej językiem konkretu i codzienności. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU I ADAPTACJA DO NICH 

Wśród przeciwdziałań zmianom klimatu recykling odpadów wybija się wśród najczęściej 

wymienianych działań, szczególnie w porównaniu do próby DOKLIP. Na podstawie danych z 

badania nie można wskazać przyczyny tego wyniku, jednak może on mieć bezpośredni 

związek z nowymi przepisami nt. gospodarki odpadami w gminach. 

Badani próby ADAPTCITY często wymieniają też  kwestię źródeł energii odnawialnej. To 

pokazuje, że energia odnawialna jest być może najlepiej rozpoznawalnym, spektakularnym 

symbolem przeciwdziałania zmianom klimatu (podobnie jak topnienie lodowców 

symbolizowało zmiany klimatu). Warto wykorzystać ten wyrazisty symbol w dalszej 

komunikacji społecznej problematyki zmian klimatu.  

Najmocniejsze społeczne wyobrażenia działań ograniczających zmiany klimatu można 

przedstawić w dwóch krzyżujących się perspektywach. 

 JAKO JEDNOSTKA JAKO SPOŁECZNOŚĆ 

N
A

  C
O

 D
ZI

EŃ
 

 recykling śmieci 

 oszczędzanie energii elektrycznej 

 oszczędzanie wody 

 ograniczenie konsumpcji 

 ograniczenie jazdy samochodami 

 termomodernizacja 

 

 

 recykling śmieci 

 oszczędzanie energii elektrycznej 

 redukcja emisji gazów cieplarn. 

 likwidacja palenisk węglowych 

 oszczędzanie wody 

 zalesianie 

 edukacja 

 termomodernizacja 

 zmniejszenie wykorzystania węgla 

 ochrona środowiska 
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 ograniczenie konsumpcji 

 

 

 więcej odnawialnych źródeł energii 

 redukcja emisji gazów cieplarn. 

 ochrona lasów 

 zalesianie 

 edukacja 

 zmniejszenie wykorzystania węgla 

 ochrona środowiska 

 

W reakcjach respondentów zdecydowanie przeważa perspektywa społecznościowa. Dużo 

rzadziej pojawiają się sugestie działań w perspektywie jednostkowej. Nie można wykluczyć, 

że badani decydenci także na co dzień, podejmując dialog z obywatelami, nie konkretyzują 

zabiegów przeciwdziałania zmianom klimatu w perspektywie jednostkowej, tj. nie mówią do 

mieszkańców o tym, co oni w swoim indywidualnym zakresie mogą robić dla ochrony 

klimatu. Działania projektowe, wspomagające władze w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, 

powinny uzupełniać tę perspektywę i wyposażać władze w katalogi sugerowanych działań 

dostępnych jednostkom, na co dzień i na przyszłość. 

Wyobrażenie działań przystosowawczych jest dużo bardziej rozproszone niż w przypadku 

przeciwdziałań zmianom klimatu. Nie ma jednoznacznie wiodących przejawów adaptacji. 

Przeciwdziałania zmianom klimatu nie różnią się zasadniczo od wskazanych sposobów 

adaptacji do tych zmian. Dwa zasadnicze rozwiązania związane z adaptacją, a równocześnie 

nieczęsto wskazywane w grupie przeciwdziałań wobec zmian klimatu, reprezentowane przez 

co najmniej 1/5 próby, to zmiany adaptacyjne w rolnictwie i lepsze zabezpieczenia 

przeciwpowodziowe. 

DOKONANIA I PLANY MIAST 

Wedle opinii badanych w miastach dokonało się bardzo wiele w zakresie ochrony klimatu; 

respondenci zadeklarowali realizowane działania bardzo licznie. Działania planowane nie są 
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już tak często wymieniane. Poza tym, są one raczej kontynuacją tego, co już się w miastach 

dzieje. 

Największe osiągnięcia miast w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji do nich 

dotyczą głównie: recyklingu śmieci, termomodernizacji (głównie budynków publicznych), 

wprowadzania odnawialnych źródeł energii i zmiany systemów grzewczych. Po połączeniu 

recyklingu i zagospodarowania odpadów widać, że działania dotyczące odpadów są 

wiodącym osiągnięciem badanych miast.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA 

Badani przypisują odpowiedzialność za działania na rzecz ochrony klimatu zarówno 

władzom, jak i obywatelom, co świadczy o wyraźnej determinacji przedstawicieli władz 

miasta w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i podejmowaniu za nie odpowiedzialności. 

Podobnie jest w kwestii przystosowywania się do zmian klimatu.  

Respondenci DOKLIP dużo częściej niż próba ADAPTCITY uważają, że zmianom klimatu nie 

można przeciwdziałać w skali swojego mikroregionu. Być może wiąże się to z mniejszą 

spoistością powiatu niż miasta jako jednostki terytorialnej i wspólnoty ludzkiej, a być może 

jest to wskaźnik pozytywnych przemian w świadomości społecznej decydentów, którzy 

jeszcze kilka lat wcześniej deklarowali w większej grupie, że w skali mikroregionu nie można 

przeciwdziałać zmianom klimatu.  

Z powyższych danych wyłania się rekomendacja dla komunikacji społecznej związanej z 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Warte podkreślania jest nie tylko co można robić, by 

przeciwdziałać czy się adaptować, ale także kto może czy powinien to robić. Pod takim kątem 

należy starannie dobrać przykłady i dobre praktyki. 
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UTRUDNIENIA I BARIERY 

Utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji związane są przede wszystkim z 

deficytem finansowym i czynnikiem ludzkim, na który składa się przede wszystkim brak 

dobrej woli mieszkańców i niski poziom świadomości ekologicznej. 

Ważny wynik to „brak środków finansowych”. Respondenci mają tu różne kwestie na 

uwadze. Chodzi przede wszystkim o brak środków w budżetach miast, ale także o brak 

środków własnych mieszkańców, którzy podejmując działania proekologiczne, muszą je 

zazwyczaj sami sfinansować. Ważną barierą jest także brak zasobów profesjonalnych („za 

słaba wiedza fachowa…”, „brak kadry…”).  

Z tych wyników płyną konkretne wnioski do strategii i planów władz lokalnych w zakresie 

działań związanych ze zmianami klimatu: 

 W komunikacji społecznej związanej z działaniami wobec zmian klimatu konieczne 

jest wspomaganie władz w artykułowaniu oczekiwań i zaleceń wobec mieszkańców. 

 Władze odczuwają deficyt wiedzy i pomocy fachowej w lokalnych działaniach 

proekologicznych. Konieczne są działania wyrównujące te braki. 

W lokalnej perspektywie miast bariery przybierają konkretne wymiary: 

 Najbardziej brakuje środków finansowych na inwestycje.  

 Zauważalne są też braki w prawie o charakterze wykonawczym i egzekucyjnym.  

 Niski poziom świadomości wykazują – w opinii badanych – przede wszystkim 

mieszkańcy. Do nich więc powinny być skierowane zabiegi komunikacyjne. 

 Najbardziej brakuje badanym przedstawicielom władz wiedzy eksperckiej, z 

wiarygodnych źródeł.  

Warto też dodać, że pojęcie zrównoważonego rozwoju bardzo rzadko przewija się przez 

reakcje badanych. Wydaje się więc konieczne, by wiedzę o zmianach klimatu aplikować w 
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środowisku lokalnym ze wsparciem tego właśnie pojęcia – tzn. w perspektywie człowieka 

jako obecnego i przyszłego gospodarza Ziemi.  

 

REKOMENDACJE ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ 

 

ZMIANY KLIMATU – CZY ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM.   

Wyniki pokazują, że zmiany klimatu są spostrzegane jako zjawisko dotyczące głównie 

pogody (zmiana temperatur) i atmosfery. Przez niespecjalistów atmosfera jest 

prawdopodobnie postrzegana jako odrębny byt czy system, który rządzi się własnymi 

prawami. Pojmowanie atmosfery i klimatu jako elementów większego systemu, jakim jest 

środowisko przyrodnicze, natrafia – jak pokazują badania – na pewne przeszkody mentalne. 

Żeby je zniwelować, należy częściej używać sformułowań odnoszących się do całego 

środowiska przyrodniczego, a nie jedynie zmian klimatu. Do rozważenia jest tu stary termin 

ochrony przyrody, lub stosunkowo nowy – zrównoważonego rozwoju, albo też inne – jednak 

każdy zamiennik powinien odnosić się wyraźnie do kontekstu całej przyrody, a nie tylko 

atmosfery – a więc choćby do: wód, gleby, fauny i flory, populacji ludzkiej i jej działalności w 

środowisku przyrodniczym. 

Po korekcie terminologicznej zniknie też prawdopodobnie mało istotny i słabo funkcjonujący 

w odbiorze społecznym podział zjawisk na „zmiany” i „problemy”, a więc skutki i przyczyny. 

Podział ten, kluczowy dla fachowców i ekspertów, nie jest powszechnie dostrzegany. Z 

drugiej strony wiedza o środowisku przyrodniczym nie jest mała, a ocena świadomości 

ekologicznej mieszkańców miast – wysoka. Wskazuje to na stale rosnącą świadomość 

wpływu na środowisko przyrodnicze dzięki prowadzonej edukacji. Należy zatem poddać pod 

dyskusję, czy celem komunikacji społecznej ma być społeczna umiejętność sprawnego 

rozróżniania skutków od przyczyn zmian klimatu. 
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W TERENIE PRAKTYKA WAŻNIEJSZA NIŻ TEORIA 

Wyniki badania wskazują na pewną bezradność respondentów w oddziaływaniu na lokalną 

społeczność, by ta skwapliwiej podejmowała działania chroniące klimat. Respondenci 

narzekają nie tylko na brak środków na inwestycje, ale i na brak pomocy ekspertów czy duży 

opór społeczny. Ta bezradność może wynikać z niedostatecznego przygotowania władz 

właśnie w sferze komunikacji społecznej. Respondenci mają podstawową wiedzę fachową w 

zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, związaną choćby z 

prowadzonymi inwestycjami w mieście, ale wiedza ta odnosi się do perspektywy społecznej, 

a nie jednostkowej. Tymczasem do obywatela na pewno bardziej przemawia treść 

bezpośrednio go dotycząca czy też łatwa do przełożenia na swój użytek. Dla przykładu, 

komunikowanie obywatelom doniesienia z przeprowadzonych termomodernizacji obiektów 

publicznych jest mniej przyswajalne, niż informacja  o ile złotych mniej kosztuje ogrzanie 1 

metra kwadratowego w zmodernizowanym budynku. Oddziaływania informacyjne o 

działaniach władz wobec zmian klimatu powinny koncentrować się na perspektywie 

jednostki i przemawiać do niej językiem konkretu i codzienności.  

W komunikacji społecznej związanej z działaniami wobec zmian klimatu konieczne jest więc 

wspomaganie władz w artykułowaniu oczekiwań i zaleceń wobec mieszkańców. Zamiast 

podkreślać perspektywę władz oraz prowadzonych przez miasto działań, władze powinny 

wyjaśniać szczegółowo mieszkańcom, co oni w swoim indywidualnym zakresie mogą robić 

dla ochrony klimatu.  Wskazana na początku tego wątku bezradność władz dotyczy w dużej 

mierze kwestii formułowania wobec mieszkańców konkretnych oczekiwań działań 

jednostkowych dla klimatu i środowiska. I wynika ona być może także z osobistej 

niepewności przedstawicieli władz, co oni jako jednostki mogą zrobić dla klimatu. Dla 

przykładu, lepiej byłoby – zamiast apelować do obywateli, by szanowali miejską zieleń – 

zachęcać ich do wysiania wybranych przez siebie nasion na wyznaczonych poletkach w 

parkach i na skwerach. Raczej chodzi o podpowiedzi dla jednostki niż zakazy czy apelowanie 

do tożsamości zbiorowej. 
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Wiąże się z tym dodatkowa rekomendacja dla komunikacji społecznej, związana z jasnym 

przypisaniem odpowiedzialności różnym podmiotom. Warte podkreślania jest nie tylko co 

można robić dla środowiska, ale także kto może czy powinien to robić. Pod takim kątem 

należy starannie dobrać przykłady i dobre praktyki. Taki zabieg tworzy bardziej symetryczną 

relację między władzą a obywatelem. Dla przykładu, informując społeczeństwo o planach 

samorządu dotyczących powołania do życia nowego parku w mieście, należy wskazać 

konkretne zachowanie, które z tym koresponduje – np. przyjdź w sobotę posadzić swoje 

drzewo w nowym parku.  

3. Zmiany klimatu w percepcji respondentów 

 

Zmiany klimatu były jednym z podstawowych przedmiotów badania. Zbadano opinie nt. ich 

przejawów,  zawartych na listach pytań zamkniętych, a także swobodne skojarzenia 

respondentów ujawniane w pytaniach otwartych. Celem było określenie percepcji zmian 

klimatu, ich społecznego wizerunku i związanych z nim postaw indywidualnych. Na postawy 

te składają się: wiedza badanych o zmianach klimatu, waga przywiązywana do części z nich 

oraz czynniki behawioralne – gotowość do działań, działanie, planowanie działań w obliczu 

zmian klimatu, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, terytorialne. 

 

3.1. Zmiany klimatu w perspektywie ogólnej 

Ogólne i spontaniczne wyobrażenia respondentów na temat zmian klimatu są przedstawione 

w odpowiedziach na pierwsze pytanie ankiety (A) i wywiadu (Z1). Respondenci spontanicznie 

określali zjawiska, fakty i wydarzenia, które kojarzyły im się z określeniem „zmiany klimatu”. 

Pierwsze, otwarte pytanie ukazuje spontaniczną pamięć i wiedzę badanych, w odróżnieniu 

od kolejnego, które wspomaga osąd badanych listą zjawisk związanych ze zmianami klimatu. 

Spontaniczne odpowiedzi respondentów prezentuje tab. 3.1/1. 
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Tab. 3.1/1. „Zmiany klimatu” – rozkład spontanicznych odpowiedzi w wywiadzie 

Z1. Co kojarzy się ze  „zmianami klimatu”? liczebność % próby 

globalne ocieplenie klimatu 94 31,33% 

topnienie lodowców 87 29,00% 

wzrost temperatury/zmiany temperatur 68 22,67% 

powodzie 56 18,67% 

zmiany w porach roku 48 16,00% 

częstsze huragany i burze 44 14,67% 

inne 44 14,67% 

anomalie pogodowe 35 11,67% 

ulewne deszcze, nawałnice 33 11,00% 

dziura ozonowa, efekt cieplarniany 29 9,67% 

zmiany w  gatunkach roślin i zwierząt  28 9,33% 

dłuższe okresy suszy 27 9,00% 

podnoszenie się poziomu mórz 25 8,33% 

smog, zanieczyszczenie powietrza 23 7,67% 

zmiany klimatu, stref klimatycznych 23 7,67% 

postępująca degradacja środowiska, zanieczyszczenie 22 7,33% 

kataklizmy/wulkany/tsunami 21 7,00% 

brak śniegu w zimie 15 5,00% 

katastrofy ekologiczne 13 4,33% 

zmiany w opadach 9 3,00% 

szczyt klimatyczny, ustalenia międzynarodowe 5 1,67% 

nie ma zmian klimatu 3 1,00% 

propaganda, marketing określonych organizacji 3 1,00% 

zmniejszanie się żyzności gleb 3 1,00% 

 

 

W ankiecie, w odpowiedzi na pytanie otwarte związane ze zmianami klimatu ale zadane 

nieco szerzej, najczęstsze wskazania są inne (tab. 3.1/2). Treść pytania ankiety (A1. Jakie 

problemy w środowisku przyrodniczym są najbardziej istotne w skali całego globu?) 

sugerowała respondentom poszukiwanie najważniejszych problemów środowiska 
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naturalnego. Zaś w wywiadzie (Z1. Jakie zjawiska, wydarzenia, fakty  kojarzą się Panu/i z 

określeniem „zmiany klimatu”?) pytanie ogniskowało się na zmianach klimatu.  Porównanie 

wyników obu pytań wskazuje, że w perspektywie „problemów środowiska naturalnego” (jak 

w ankiecie) zmiany klimatu nie są jedyną i podstawową kwestią.  

Tab. 3.1/2. „Zmiany klimatu” – rozkład odpowiedzi w wywiadzie i w ankiecie 

Skojarzenia ze „zmianami klimatu” 
(jakości wskazane przez mniej niż 3%  

skomasowano w kategorii „inne”) 

Z1 A1 

N % próby N % próby 

topnienie lodowców 87 29,00% 68 22,67% 

katastrofy ekologiczne 13 4,33% 25 8,33% 

postępująca degradacja środowiska naturalnego 22 7,33% 54 18,00% 

podnoszenie się poziomu mórz 25 8,33% 28 9,33% 

migracje zwierząt 0 0,00% 17 5,67% 

pustynnienie dużych obszarów 1 0,33% 11 3,67% 

ulewne deszcze, nawałnice 33 11,00% 14 4,67% 

powodzie 56 18,67% 32 10,67% 

wzrost temperatury 68 22,67% 39 13,00% 

krótsze zimy, dłuższe lata, zmiany pór roku 48 16,00% 11 3,67% 

dłuższe okresy suszy 27 9,00% 18 6,00% 

wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt 28 9,33% 25 8,33% 

częstsze huragany i burze 44 14,67% 31 10,33% 

brak śniegu w zimie 15 5,00% 3 1,00% 

dziura ozonowa, efekt cieplarniany 29 9,67% 0 0,00% 

globalne ocieplenie klimatu 94 31,33% 24 8,00% 

zmiany klimatu, stref klimatycznych 23 7,67% 6 2,00% 

anomalie  pogodowe 35 11,67% 97 32,33% 

smog, zanieczyszczenie powietrza 23 7,67% 28 9,33% 

kataklizmy (np. wybuchy wulkanów, tsunami) 21 7,00% 12 4,00% 

zmiany w opadach 9 3,00% 7 2,33% 
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Skojarzenia ze „zmianami klimatu” 
(jakości wskazane przez mniej niż 3%  

skomasowano w kategorii „inne”) 

Z1 A1 

N % próby N % próby 

szczyt klimatyczny, ustalenia międzynarodowe 5 1,67% 11 3,67% 

inne  49 16,33% 94 31,33% 

nie ma zmian klimatu 3 1,00% 16 5,33% 

ekspansja człowieka, rabunek zasobów natury 0 0,00% 27 9,00% 

wycinka lasów, mniej zieleni 0 0,00% 20 6,67% 

zanieczyszczenie wody i gleby 0 0,00% 53 17,67% 

 

Dla porównania tych dwóch reakcji ciemnym tłem zaznaczono wartości w przypadku 

zbieżnych opinii (różnica między wynikami wynosi 5% lub mniej), zaś wartości niezaznaczone 

reprezentują opinie rozbieżne (różnica między wynikami wynosi więcej niż 5%).   

Łatwo zauważyć, że zbieżna ocena dotyczy tych zjawisk, które i tak w całej próbie nie są 

spontanicznie wymieniane zbyt często (niski procent). Z kolei porównując wartości rozbieżne 

można zaobserwować dwie kwestie: 

1) Wskazania i w ankiecie, i w wywiadzie są liczniejsze (wyższe procenty wskazań) – co 

ilustruje fakt, że problemy środowiska naturalnego nie są identyfikowane przede 

wszystkim ze zmianami klimatu. 

2) W ocenie problemów środowiska przeważają nie zjawiska związane ze zmianami 

klimatu, ale poniekąd ich przyczyny – degradacje, zanieczyszczenia. Drugą grupą 

wskazywanych zjawisk są skutki zmian klimatu, ale obserwowane z bezpośredniej, 

indywidualnej perspektywy (powodzie, nawałnice etc.), a nie w skali globalnej (jak w 

przypadku topnienia lodowców). 

Na postawie tego pierwszego porównania widać tendencję do kojarzenia zmian klimatu 

głównie ze zjawiskami w skali globalnej (topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu 



 Raport z badania opinii      luty 2015 
 

 

 

 

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL jest realizowany przy udziale środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 

 

 

wód). Na problemy środowiska badani patrzą z kolei poprzez pryzmat spraw związanych z  

jego degradacją oraz uciążliwościami pogodowymi, których doznają.  

Te pierwsze pytania (i w ankiecie, i w wywiadzie) pokazują w sposób najbardziej surowy (tj. z 

ograniczonym wpływem, jakie na badanych wywiera samo badanie i jego tematyka), jak 

badani postrzegają środowisko naturalne. A wydaje się, że większość z nich widzi je tak:  

ZMIANY KLIMATU – to zjawiska dziejące się wszędzie na świecie (u nas też), ale najbardziej 

widoczne w spektakularnych i egzotycznych obrazach (lodowce, rosnący poziom mórz); 

PROBLEMY ŚRODOWISKA NATURALNEGO – to troski związane z otoczeniem, zauważany 

negatywny wpływ człowieka na środowisko (zanieczyszczenia) oraz uciążliwości zmieniającej 

się pogody (ulewy, powodzie). 

Kolejna tabela prezentuje wspomaganą znajomość zmian klimatu (gdy badani wskazywali 

zmiany, korzystając z listy zjawisk). 

Tab. 3.1/3. Zjawiska związane ze zmianami klimatu – rozkład odpowiedzi 

 Z2. Zjawiska związane ze zmianami klimatu N % próby 

ADAPTCIT

Y  

% próby 

DOKLIP 

topnienie lodowców 277 92,33% 89,30% 

wzrost temperatury 261 87,00% 75,70% 

powodzie 252 84,00% 76,90% 

ulewne deszcze, nawałnice 237 79,00% 80,80% 

podnoszenie się poziomu mórz, wód gruntowych 225 75,00% 73,90% 

częstsze huragany i burze 211 70,33% 80,40% 

brak śniegu w zimie 206 68,67% 54,30% 

dłuższe okresy suszy 195 65,00% 61,70% 

krótsze zimy, dłuższe lata 192 64,00% 50,50% 

katastrofy ekologiczne 183 61,00% 49,00% 

postępująca degradacja środowiska naturalnego 181 60,33% 50,40% 

pustynnienie dużych obszarów 180 60,00% 63,70% 
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wymieranie niektórych gatunków roślin i 

zwierząt 

176 58,67% 56,70% 

migracje zwierząt 146 48,67% 37,40% 

cieplejszy Bałtyk 145 48,33% 36,60% 

zmiana kierunku i charakteru prądów morskich 139 46,33% 40,00% 

zmniejszanie się żyzności gleb 120 40,00% 32,50% 

ekspansja szkodników i chorób 115 38,33% 34,70% 

wymieranie niektórych kultur i ludów rolniczych 65 21,67% 21,70% 

wzrost konfliktów społecznych 58 19,33% 18,40% 

 

Podstawowe hasła kojarzone ze zmianami klimatu są związane przede wszystkim ze 

zjawiskami spektakularnymi (lodowce, morza) oraz wzrostem temperatury na Ziemi i 

zmianami w opadach. Świadczy to o postrzeganiu zmian klimatu głównie przez pryzmat 

zmian pogody , mniej uwagi badani kierują na inne zmiany w ekosystemie. Pojęcie zmian 

klimatu jest więc kojarzone z pogodą, „powietrzem”, atmosferą, a nie kompleksowo – z 

całym ziemskim ekosystemem. Tendencja ta słabnie, gdy badani otrzymują jako wsparcie 

listę zjawisk. Wtedy są skłonni kojarzyć bezpośrednio ze zmianami klimatu nawet życie i byt 

społeczeństw. 

Badani nie rozróżniają w zasadzie przyczyn i skutków zmian klimatu. Równie często wskazują 

np. degradację środowiska jak i pustynnienie dużych obszarów. Także 1/5 badanych kojarzy 

zmiany klimatu z tak odległymi ich skutkami (czy aby na pewno), jak wymieranie ludów czy 

wzrost konfliktów społecznych. Ten brak rozróżnienia skutków i przyczyn wskazuje na to, że 

„zmiany klimatu” to pojęcie bez wyraźnej struktury, choć bardzo pojemne. A więc – pojęcie 

stosunkowo młode. 

W porównaniu do wyników badania DOKLIP widać niewielkie różnice. Respondenci 

ADAPTCITY liczniej wskazują główne zjawiska związane ze zmianami klimatu. Badani DOKLIP 

częściej niż badani ADAPTCITY wymieniają huragany. Być może związane jest to z jakością 

terenu, który reprezentują obie próby: ADAPTCITY to respondenci z dużych miast, zaś 

DOKLIP to mieszkańcy obszarów zarówno miejskich jak i wiejskich. Wiadomo zaś, że silniejsze 

wiatry wieją w przestrzeni otwartej, bez gęstej zabudowy, nie stawiającej oporu.  
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Z kolei, pytanie wprost o zmiany klimatu w ankiecie przyniosło następujące wyniki. 

Tab. 3.1/4. Co oznacza określenie „zmiany klimatu” – rozkład odpowiedzi w ankiecie. 

A3. Co oznacza określenie „zmiany klimatu”?  N % próby 

anomalie, ekstrema pogodowe 85 28,33% 

krótsze zimy, dłuższe lata 65 21,67% 

wzrost temperatury 54 18,00% 

inne  45 15,00% 

topnienie lodowców 36 12,00% 

częstsze huragany i burze 36 12,00% 

nie ma zmian klimatu 30 10,00% 

zmiany w opadach 27 9,00% 

powodzie 28 9,33% 

ulewne deszcze, nawałnice 23 7,67% 

dłuższe okresy suszy 20 6,67% 

smog, zanieczyszczenie powietrza 18 6,00% 

podnoszenie się poziomu mórz 15 5,00% 

wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt 14 4,67% 

brak śniegu w zimie 13 4,33% 

ocieplenie globalne klimatu 14 4,67% 

szczyt klimatyczny, ustalenia międzynarodowe 11 3,67% 

postępująca degradacja środowiska naturalnego 10 3,33% 

migracje zwierząt 10 3,33% 

ekspansja człowieka, rabunek zasobów natury 10 3,33% 

 

Jak widać, w sytuacji pytania stricte o zmiany klimatu, badani nadal stosunkowo często 

wymieniają spontanicznie topnienie lodowców, ale na czoło wysuwają się zjawiska 

obserwowane z indywidualnej i lokalnej perspektywy. Ten wynik skłania do sugestii, by w 

komunikacji społecznej kwestii związanych ze zmianami klimatu zachować podobną 

kolejność poruszanych spraw, jak w ankiecie.  Kiedy ogniskuje się uwagę odbiorcy na 
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problemach, skłania się go do zawężania spojrzenia na swoje najbliższe otoczenie, które to 

zawężenie przechodzi potem na myślenie o zmianach klimatu. Nie jest z korzyścią dla 

komunikacji społecznej zmian klimatu podtrzymywanie globalnej perspektywy poprzez 

przywoływanie obrazów zjawisk odległych od odbiorcy tej komunikacji (np. topnienia 

lodowców, stosunkowo „popularnego” obrazu kojarzonego ze zmianami klimatu). 

W badaniach DOKLIP 2011 wskazania spontaniczne zjawisk kojarzonych ze zmianami klimatu 

nie są takie same. Zestawienie pokazuje poniższa tabela. 

Tab. 3.1/5. Skojarzenia ze zmianami klimatu – porównanie badań ADAPTCITY i DOKLIP 

A3. Co oznacza określenie „zmiany klimatu”? 
% próby 

ADAPTCITY 
% próby 
DOKLIP 

anomalie, ekstrema pogodowe 28,33% 21,20% 

krótsze zimy, dłuższe lata/zmiany w porach roku 21,67% 21,10% 

wzrost temperatury 18,00% 22,10% 

topnienie lodowców 12,00% 20,60% 

częstsze huragany i burze 12,00% 8,40% 

nie ma zmian klimatu 10,00% 6,40% 

zmiany w opadach/ulewne deszcze 9,00% 5,90% 

powodzie 9,33% 10,60% 

 

Obydwie badane grupy kojarzą ze zmianami klimatu zmiany w porach roku czy wzrost 

temperatury i powodzie. Jednak próba ADAPTCITY nieco rzadziej wskazuje topnienie 

lodowców niż próba DOKLIP, za to nieco częściej anomalie pogodowe. Różnice nie są jednak 

istotne, a najczęściej wskazywane zjawiska tworzą podobną grupę. 
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Respondenci, korzystając z listy zjawisk związanych ze zmianami klimatu, wskazywali też pięć 

najistotniejszych. Najważniejsze zjawiska reprezentujące zmiany klimatu prezentuje tabela 

poniżej. 

 

Tab. 3.1/6  Najważniejsze zjawiska związane ze zmianami klimatu – rozkład odpowiedzi w 

wywiadzie 

Z3. Wskaż 5 zjawisk najbardziej związanych ze 

zmianami klimatu 

N % próby 

ADAPTCITY  

% próby 

DOKLIP 

topnienie lodowców 227 75,67% 74,00% 

wzrost temperatury 172 57,33% 52,40% 

ulewne deszcze, nawałnice 150 50,00% 44,10% 

powodzie 120 40,00% 39,70% 

podnoszenie się poziomu mórz 104 34,67% 40,00% 

postępująca degradacja środowiska naturalnego 93 31,00% 26,90% 

katastrofy ekologiczne 92 30,67% 26,50% 

częstsze huragany i burze 88 29,33% 50,70% 

brak śniegu w zimie 61 20,33% 9,60% 

pustynnienie dużych obszarów 58 19,33% 29,60% 

krótsze zimy, dłuższe lata 57 19,00% 15,10% 

wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt 53 17,67% 19,80% 

dłuższe okresy suszy 37 12,33% 20,30% 

migracje zwierząt 29 9,67% 2,80% 

zmiana kierunku i charakteru prądów morskich 27 9,00% 14,60% 

ekspansja szkodników i chorób 27 9,00% 7,20% 

cieplejszy Bałtyk 16 5,33% 5,80% 

zmniejszanie się żyzności gleb 10 3,33% 5,50% 

wzrost konfliktów społecznych 7 2,33% 3,00% 

wymieranie niektórych kultur i ludów rolniczych 6 2,00% 2,00% 

 

Po raz kolejny widać pomieszanie przyczyn i skutków zmian klimatu (wysokie wskazania 

degradacji środowiska). Topnienie lodowców znowu jest bardzo popularne, ale zaraz po nim 

występują zjawiska zmiany pogody i opadów obserwowalne dla badanego. Zaznacza się 
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także kolejny raz tendencja do słabego powiązania zmian klimatu (pomieszanych przyczyn i 

skutków) ze zmianami całego ekosystemu (czyli np. zmianami w funkcjonowaniu flory i 

fauny).  

Tak więc wizerunek zmian klimatu w badanej próbie jest niejednolity. Z jednej strony, wynika 

z indywidualnych obserwacji codziennych i wiąże zmiany klimatu z obserwowalnymi przez 

badanych zjawiskami w najbliższym otoczeniu. Z drugiej zaś, bierze się on z globalnych 

doniesień o spektakularnym wydźwięku i chętnie jest z nimi kojarzony (topnienie lodowców). 

W porównaniu do badań DOKLIP widać zbieżność wyborów. Trzy zjawiska, które badani 

DOKLIP wskazują częściej niż badani ADAPTCITY, to: częstsze huragany, pustynnienie i okresy 

suszy. I w tym przypadku na wynik w próbie DOKLIP  wpływa typ obszaru, w którym 

mieszkają respondenci – nie zawsze miejski (z gęstą miejską zabudową), gdzie wiatry bywają 

silniejsze, a susze są bardziej zauważalne ze względu na obecność obszarów zielonych i 

produkcję rolną. 
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3.2. Zmiany klimatu w perspektywie swojego miasta 

 

poniższa tabela prezentuje zmiany klimatu wskazywane w wywiadach jako najbardziej 

dotyczące miasta, w którym żyją badani. Dla porównania w kolejnej tabeli przedstawiono 

najistotniejsze zdaniem respondentów problemy środowiska przyrodniczego w mieście. 

Tab. 3.2/1. Najważniejsze w mieście zjawiska związane ze zmianami klimatu – rozkład 

odpowiedzi w wywiadzie 

Z4. Najważniejsze zjawiska związane ze zmianami 

klimatu w waszym mieście 

N % próby 

ulewne deszcze, nawałnice 146 48,67% 

wzrost temperatury 126 42,00% 

powodzie 112 37,33% 

brak śniegu w zimie 97 32,33% 

krótsze zimy, dłuższe lata 91 30,33% 

postępująca degradacja środowiska naturalnego 77 25,67% 

częstsze huragany i burze 70 23,33% 

dłuższe okresy suszy 46 15,33% 

migracje zwierząt 25 8,33% 

ekspansja szkodników i chorób 24 8,00% 

katastrofy ekologiczne 18 6,00% 

wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt 15 5,00% 

zmniejszanie się żyzności gleb 13 4,33% 

podnoszenie się poziomu mórz 13 4,33% 

pustynnienie dużych obszarów 10 3,33% 

cieplejszy Bałtyk 6 2,00% 

topnienie lodowców 6 2,00% 

zmiana kierunku i charakteru prądów morskich 4 1,33% 

wzrost konfliktów społecznych 4 1,33% 

wymieranie niektórych kultur i ludów rolniczych 3 1,00% 

 

Najczęściej ze zmianami klimatu są w mieście kojarzone zjawiska bezpośrednio 

obserwowalne i doświadczane przez respondentów. Na margines schodzą się spektakularne 
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zjawiska klimatyczne w skali globalnej.  Z kolei, ujawnione w ankiecie problemy dotyczące 

miasta prezentuje tabela 3.2/2. 

Tab. 3.2/2 Najważniejsze w skali miasta problemy w środowisku przyrodniczym – rozkład 

odpowiedzi w ankiecie 

A2. Najbardziej istotne problemy w środowisku przyrodniczym 
miasta (kategorie wskazane rzadziej niż 3% skomasowano w 
kategorii „inne”) 

N 
% 

próby 

inne 162 54,00% 

zanieczyszczenie wody i gleby 72 24,00% 

postępująca degradacja środowiska naturalnego 46 15,33% 

powodzie 33 11,00% 

wycinki lasów, mniej zieleni 33 11,00% 

częstsze huragany i burze 33 11,00% 

krótsze zimy, dłuższe lata 26 8,67% 

ulewne deszcze, nawałnice 23 7,67% 

ekspansja człowieka, rabunek zasobów natury 23 7,67% 

wzrost temperatury 21 7,00% 

odnawialne źródła energii 17 5,67% 

wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt 13 4,33% 

brak śniegu w zimie 12 4,00% 

anomalie, ekstrema pogodowe 11 3,67% 

nie ma zmian klimatu 11 3,67% 

zmiany w opadach 9 3,00% 

 

Jak widać, główne dostrzegane w mieście problemy środowiska przyrodniczego są bardzo 

zróżnicowane i mają wydźwięk lokalny. Poza tym, licznie wymieniane są kwestie zniszczenia 

środowiska oraz uciążliwości pogodowych. Wysoka liczba wskazań zakwalifikowanych do 

kategorii „inne” obejmuje przede wszystkim lokalne kwestie związane z: aktualnie 

prowadzonymi, planowanymi lub tylko pożądanymi inwestycjami w ochronę środowiska, 
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lokalnymi uwarunkowaniami ochrony środowiska i zatruwaniem środowiska przyrodniczego 

miasta.  

Zagadnienie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy zmian klimatu prezentują 

odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze z nich zawierała ankieta. Badani określali rangę działań 

na rzecz ochrony klimatu w stosunku do innych spraw.  

 

Tab. 3.2/3. Opinie respondentów o wadze zmian klimatu w porównaniu z innymi 

problemami miasta – rozkład odpowiedzi w ankiecie 

 

A5. Na ile działania na rzecz ochrony 
klimatu są ważne w porównaniu do 
innych spraw, o które dba miasto 
 

 

% próby 

ADAPTCITY  

 

% próby  

DOKLIP 

 

Są równie ważne jak inne sprawy 67,33% 67,50%  

Są ważniejsze niż inne sprawy 14,00% 14,70%  

Są mniej ważne niż inne sprawy 10,33% 9,20%  

Nie wiem/ trudno mi powiedzieć 8,00% 8,60%  

 

Zdecydowana większość ankietowanych przypisała ochronie klimatu podobną wagę jak 

innym sprawom istotnym dla miasta. Z drugiej strony, prawie 1/5 próby nie zadeklarowała w 

ogóle wagi ochrony klimatu wśród innych problemów (odpowiedzi mniej ważne lub trudno 

powiedzieć).  

Porównując wyniki z wynikami próby DOKLIP nie obserwuje się różnicy. Perspektywa oceny 

wagi ochrony klimatu w dużych miastach i w powiatach jest bardzo podobna. 

 

Wyniki wywiadu pokazują, że zdaniem badanych, zrozumienie przez mieszkańców ich miast 

wagi zmian klimatu plasuje się na średnim poziomie. Średnia ocena zaangażowania 

społeczności w tej dziedzinie wynosi dla całej próby 4,08 w skali od 1 do 7. W przypadku 

próby DOKLIP średnia ta wyniosła 3,1. Zdaj się zatem, że respondenci z badanych miast nieco 
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lepiej postrzegają wagę spraw ochrony klimatu dla mieszkańców swoich miast. Rozkład 

odpowiedzi próby ADAPTCITY prezentuje poniższa tabela.  

 

Tab. 3.2/4. Opinie respondentów o znaczeniu zmian klimatu dla mieszkańców miasta – 

rozkład odpowiedzi w wywiadzie  

Z5. Jak wielu mieszkańców miasta rozumie wagę zmian klimatu  N % próby 

odpowiedź na skali 

1-7, gdzie: 

 

1 = bardzo niewielu 

7= bardzo wielu 

1 12 4,0 

2 39 13,0 

3 62 20,7 

4 70 23,3 

5 57 19,0 

6 36 12,0 

7 24 8,0 

Ogółem 300 100,0 

 

Badani, którzy wysoko oceniają znaczenie zmian klimatu dla mieszkańców swoich miast 

(suma ocen 6 i 7), stanowią 1/5 próby. Ponad 60% ocenia tę kwestię na średnim poziomie. 

Zdaniem badanych przyczyny średniego poziomu świadomości zmian klimatu w mieście są  

różnorakie (tab. 3.2/5).  

 

Tab. 3.2/5. Czynniki poziomu świadomości zmian klimatu wśród mieszkańców miasta – 

rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

 
Z6. Dlaczego świadomość zmian klimatu u 
mieszkańców miasta jest na takim poziomie? 

oceniający 
wysoko (6+7) 

ogółem 
cała próba 

 

N % próby N % 
próby 

Mieszkańcy mają wysoką świadomość ekologiczną 32 10,67% 60 20,07% 

Zmiany klimatu nie dotykają ich bezpośrednio 5 1,67% 53 17,73% 

Brak wiedzy, edukacji ekologicznej 0 0,00% 53 17,73% 
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Ogólnie brak zainteresowania w tym temacie 0 0,00% 49 16,39% 

Wysoki poziom edukacji ekologicznej 25 8,33% 48 16,05% 

Inne problemy mieszkańców są dla nich ważniejsze 0 0,00% 41 13,71% 

Odpowiadają za ten stan świadomości massmedia 20 6,69% 40 13,38% 

Mieszkańcy mają niską świadomość ekologiczną 1 0,33% 29 9,70% 

Różne czynniki indywidualne (mentalność, opór, 

lenistwo) 

3 1,00% 29 9,70% 

Odpowiadają za ten stan politycy, władza 10 3,33% 25 8,36% 

Ekologia jest obecnie popularna 8 2,67 20 6,69% 

Nie ma zmian klimatu, więc ludzie nie mają czego 

dostrzegać 

0 0,00% 9 3,01% 

Odpowiada za to brak środków finansowych 

mieszkańców 

0 0,00% 8 2,68% 

Inne 1 0,33% 16 5,34% 

 

Mimo średniej oceny świadomości społecznej dotyczącej wagi spraw klimatu, spora część 

próby ocenia świadomość mieszkańców swoich miast wysoko. Rzecz jasna, ten czynnik 

(wysoka świadomość ekologiczna) jest także najczęstszym uzasadnieniem dla oceniających 

najwyżej wagę zmian klimatu dla mieszkańców. Ponad 40% uzasadnień próby koncentruje 

się na kwestiach edukacji i oddziaływań medialnych. Z drugiej strony ponad 60% wskazań 

dotyczy indywidualnych postaw mieszkańców – badani zrzucają odpowiedzialność za obecny 

stan rzeczy na ich osobiste wybory. To zjawisko może niepokoić, zważywszy na przewagę 

przedstawicieli władzy i służb w badanej grupie. Uzasadniając małe zaangażowanie 

mieszkańców, używają oni argumentów, które wskazują na niedocenianie bodźców 

ekonomicznych lub propagandowych, pozostających w ich gestii. 

Te dane pokazują także, że kwestie zmian klimatu są zbyt odległe od problemów 

pojedynczego człowieka, że jednostki mają problemy ważniejsze, bardziej żywotne i 

wymagające natychmiastowego rozwiązania. Z tego faktu wynika więc rekomendacja, by – 

bez względu na to, jak decydenci oceniają swoje możliwości oddziaływania na społeczność w 

kwestii doceniania zmian klimatu –  oddziaływania informacyjne związane ze zmianami 
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klimatu zdecydowanie koncentrowały się na perspektywie jednostki i przemawiały do niej 

językiem konkretu i codzienności. 
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4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i przystosowanie się do nich w odbiorze 

respondentów 

 

Po określeniu rozumienia pojęcia „zmian klimatu” badani wypowiadali się na temat 

przeciwdziałania im i adaptacji do nich, zarówno w sensie ogólnym, jak i w perspektywie 

swojego miasta. Było to drugie główne zagadnienie badania. 

 

4.1. Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja w perspektywie ogólnej 

W ankiecie znalazło się otwarte pytanie o przeciwdziałanie zmianom klimatu i 

przystosowanie się do nich (tab. 4.1/1).  

Tab. 4.1/1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptacja do nich – rozkład odpowiedzi w 

ankiecie 

A4. Co można zrobić, by zapobiegać zmianom klimatu 
lub przystosować się do tych zmian (jakości wskazane 
rzadziej niż w 3% skomasowano w „inne”)? 

% próby 
ADAPTCITY 

% próby 
DOKLIP 

więcej odnawialnych źródeł energii   26,00% 38,10% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 26,00% 35,70% 

oszczędzanie energii elektrycznej 24,00% 20,40% 

ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów 20,67% 10,60% 

recykling śmieci 17,67% 16,10% 

inne 15,67%  

ograniczenie konsumpcji, zmiana stylu życia 14,67% 

akcje informacyjne, kampanie edukacyjne 10,33% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom 9,67% 

oszczędzanie wody użytkowej 9,67% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych  9,33% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 9,00% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi 9,00% 

zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz 
nowoczesnych technologii niskoemisyjnych 

7,00% 
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A4. Co można zrobić, by zapobiegać zmianom klimatu 
lub przystosować się do tych zmian (jakości wskazane 
rzadziej niż w 3% skomasowano w „inne”)? 

% próby 
ADAPTCITY 

% próby 
DOKLIP 

ograniczanie utraty ciepła z budynków 
(termomodernizacja) 

5,00% 

poprawa gospodarowania wodą w zlewni 5,33% 

zagospodarowanie odpadów (składowiska, spalarnie) 6,33% 

podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu 4,00% 

nie możemy przeciwdziałać, nasze działania nie mają 
znaczenia 

3,33% 

 

Jako najbardziej „surowe” – pokazujące bieżący osąd badanych, automatyczne skojarzenie i 

wiedzę – pytanie to ujawnia rozproszone i nieliczne, w porównaniu do uzyskanych w 

wywiadach, przykłady przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich. 

Na czoło wysunęły się trzy działania: redukcja gazów cieplarnianych, zwiększenie produkcji 

energii odnawialnej i oszczędność energii elektrycznej. Widać także w tabeli pomieszanie 

przeciwdziałań z adaptacją. Wiodące przeciwdziałania zmianom klimatu były podobne także 

w próbie DOKLIP. Jednak dwa pierwsze próba DOKLIP wymieniała częściej. Wskazuje to na 

większą popularność odnawialnych źródeł energii w Polsce powiatowej niż w dużych 

miastach.  

Pochodzące z wywiadu, spontaniczne skojarzenia z działaniami ograniczającymi zmiany 

klimatu przedstawia tabela 4.1/2. 

Tab. 4.1/2. Spontaniczne skojarzenia z działaniami ograniczającymi zmiany klimatu – 

rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

D1. Jakie działania, zabiegi, zachowania jednostek i grup 

kojarzą się z przeciwdziałaniem zmianom klimatu? 

% próby 

ADAPTCITY 

% próby 

DOKLIP 

recykling śmieci 35,67% 21,30% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 27,00% 22,70% 

więcej odnawialnych źródeł energii   22,00% 29,50% 

oszczędzanie energii elektrycznej 21,33% 14,90% 
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ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów 18,67% 16,90% 

edukacja w zakresie ochrony klimatu 17,67% 23,80% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 10,33% 13,60% 

ograniczenie konsumpcji, zmiana stylu życia 8,67%  

oszczędzanie wody użytkowej 8,67% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie wycinkom 8,67% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych  6,67% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi, 
zmiany w transporcie publicznym 

6,67% 

ograniczanie utraty ciepła z budynków 
(termomodernizacja) 

5,00% 

zmiany prawne, skuteczna egzekucja 4,33% 

działania NGO, w tym organizacji ekologicznych 4,00% 

protesty, pikiety, manifestacje  4,00% 

zagospodarowanie odpadów (składowiska, spalarnie) 4,00% 

akcje informacyjne, kampanie edukacyjne 3,33% 

poprawa gospodarowania wodą w zlewni 4,33% 

podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu 3,00% 

rozwój mediów, a szczególnie internetu 3,00% 

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej 3,00% 

 

Tutaj, jak widać, wskazania są podobne jak w ankiecie, jednak recykling śmieci wybija się 

wśród najczęściej wymienianych działań. W próbie DOKLIP zagospodarowanie odpadów nie 

było jednak tak często wskazywane jak w próbie ADAPTCITY. Ta różnica może wynikać ze 

zmiany powstałej po wprowadzeniu w życie przepisów regulujących kwestię śmieci we 

wszystkich gminach kraju. Wysoki wynik w próbie ADAPTCITY może być związany z 

niedawnym wprowadzeniem nowego prawa nt. zagospodarowania odpadów albo też innych 

czynników, np. edukacji ekologicznej. 

Badani próby ADAPTCITY często wymieniają w ankiecie i wywiadzie (choć rzadziej niż w 

próbie DOKLIP)  kwestię źródeł energii odnawialnej. To pokazuje, że energia odnawialna jest 

być może najlepiej rozpoznawalnym, spektakularnym symbolem przeciwdziałania zmianom 

klimatu (podobnie jak topnienie lodowców było symbolem zmian klimatu). Warto 



 Raport z badania opinii      luty 2015 
 

 

 

 

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL jest realizowany przy udziale środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 

 

 

wykorzystać ten wyrazisty symbol w dalszej komunikacji społecznej problematyki zmian 

klimatu. Jak widać poniżej, wiodąca pozycja tej kategorii utrzymuje się w następnym pytaniu. 

 

Tab. 4.1/3. Wspomagane skojarzenia z działaniami ograniczającymi zmiany klimatu – 

rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

D2. Działania, które przeciwdziałają zmianom klimatu N % próby 

więcej odnawialnych źródeł energii 254 84,67% 

oszczędzanie energii elektrycznej 250 83,33% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom 248 82,67% 

recykling śmieci 245 81,67% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych 233 77,67% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 224 74,67% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 212 70,67% 

oszczędzanie wody użytkowej 205 68,33% 

ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja) 193 64,33% 

edukacja w zakresie ochrony klimatu 189 63,00% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi 179 59,67% 

zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych 

166 55,33% 

budowa budynków niskoenergetycznych  165 55,00% 

podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu 127 42,33% 

poprawa gospodarowania wodą w zlewni 125 41,67% 

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej 113 37,67% 

nieosuszanie bagien, ochrona bagien 109 36,33% 

lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego do 

występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych 

91 30,33% 

zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza 80 26,67% 

zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu 70 23,33% 

wtłaczanie dwutlenku węgla  pod ziemię 56 18,67% 

rozwój mediów, a szczególnie internetu 55 18,33% 

przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 47 15,67% 

demokratyzacja życia społecznego 44 14,67% 

wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa 31 10,33% 
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W wyborze najważniejszych pięciu działań tendencja ta ujawnia się ponownie. 

Tab. 4.1/4. Najistotniejsze sposoby przeciwdziałania zmianom klimatu – rozkład 

odpowiedzi w wywiadzie 

D3. Wskaż 5 najistotniejszych sposobów przeciwdziałania 

zmianom klimatu 

% próby 

ADAPTCITY  

% próby 

DOKLIP 

recykling śmieci 55,67% 36,50% 

więcej odnawialnych źródeł energii 55,00% 57,30% 

oszczędzanie energii elektrycznej 50,00% 35,20% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 44,00% 56,30% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom 37,67% 52,40% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych 37,00% 25,00% 

oszczędzanie wody użytkowej 27,00% 19,90% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 26,00% 34,70% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi 22,00% 9,10% 

zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych 

20,67% 40,50% 

edukacja w zakresie ochrony klimatu 18,33% 43,70% 

ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja) 17,67% 16,60% 

budowa budynków niskoenergetycznych  12,33% 10,20% 

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej 9,33% 4,90% 

poprawa gospodarowania wodą w zlewni 5,00% 7,70% 

podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu 4,67% 9,40% 

zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu 4,67% 2,20% 

lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego do 

występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych 

4,33% 3,90% 

nieosuszanie bagien, ochrona bagien 3,67% 10,80% 

wtłaczanie dwutlenku węgla  pod ziemię 2,67% 3,30% 

demokratyzacja życia społecznego 2,33% 1,90% 

przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 2,00% 2,00% 

rozwój mediów, a szczególnie internetu 1,67% 4,20% 

wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa 1,67% 1,10% 

zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza 1,00% 0,90% 

 

Próba DOKLIP ujawnia ponownie słabsze znaczenie recyklingu śmieci niż aktualnie zbadana 

grupa ADAPTCITY. Poza tym, respondenci DOKLIP rzadziej chcą oszczędzać energię i wodę 
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oraz zmieniać paleniska węglowe na rzecz bardziej ekologicznych. Częściej za to mówią o 

ochronie lasów i zalesianiu.  

Porównując wskazania przeciwdziałań zmianom klimatu w czterech pytaniach (A4 w ankiecie 

oraz D1, D2, D3 i D4 w wywiadzie), można prześledzić najmocniejsze społeczne wyobrażenia 

działań ograniczających zmiany klimatu. Przedstawiono je poniżej. 

Tab. 4.1/5. Zestawienie najczęściej wskazywanych przeciwdziałań zmianom klimatu – dane 

z ankiety i wywiadu 

Sposoby przeciwdziałania zmianom klimatu A4 % D1 % D2 % D3 %  

recykling śmieci 17,67% 35,67% 81,67% 55,67% 

więcej odnawialnych źródeł energii 26,00% 22,00% 84,67% 55,00% 

oszczędzanie energii elektrycznej 24,00% 21,33% 83,33% 50,00% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 26,00% 27,00% 74,67% 44,00% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie wycinkom   82,67% 37,67% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych   77,67% 37,00% 

oszczędzanie wody użytkowej   68,33% 27,00% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych  10,33% 70,67% 26,00% 

ograniczanie podróżowania samochodami    59,67% 22,00% 

zmniejszenie wykorzystania węgla…   55,33% 20,67% 

ochrona środowiska, racjonalne… 20,67% 18,67%   

ograniczenie konsumpcji, zmiana stylu życia 14,67%    

akcje informacyjne/edukacja 10,33% 17,67% 63,00% 18,33% 

termomodernizacja   64,33%  

 

Analiza powyższych danych skłania do pogrupowania wskazanych najczęściej działań w 

następującym układzie perspektyw. 

 JAKO JEDNOSTKA JAKO SPOŁECZNOŚĆ 
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N
A

  C
O

 D
ZI

EŃ
 

 recykling śmieci 

 oszczędzanie energii elektrycznej 

 oszczędzanie wody 

 ograniczenie konsumpcji 

 ograniczenie jazdy samochodami 

 termomodernizacja 
 
 

 recykling śmieci 

 oszczędzanie energii elektrycznej 

 redukcja emisji gazów cieplarn. 

 likwidacja palenisk węglowych 

 oszczędzanie wody 

 zalesianie 

 edukacja 

 termomodernizacja 

 zmniejszenie wykorzystania węgla 

 ochrona środowiska 

N
A

 P
R

ZY
SZ

ŁO
ŚĆ

 

 ograniczenie konsumpcji 
 
 

 więcej odnawialnych źródeł energii 

 redukcja emisji gazów cieplarn. 

 ochrona lasów 

 zalesianie 

 edukacja 

 zmniejszenie wykorzystania węgla 

 ochrona środowiska 

Powyższe zestawienie pokazuje, że we wskazaniach badanych zdecydowanie przeważa 

perspektywa społecznościowa, co jest oczywiste, biorąc pod uwagę charakterystykę próby 

(przedstawiciele władz i służb). Dużo rzadziej pojawiają się sugestie działań w perspektywie 

jednostkowej. Nawet jeśli spowodowane jest to sposobem badania (np. niektóre pytania 

nakierowują uwagę respondentów na perspektywę miasta), nie można wykluczyć, że badani 

decydenci także na co dzień nie konkretyzują zabiegów przeciwdziałania zmianom klimatu w 

perspektywie jednostkowej. Działania projektowe, wspomagające władze w przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu, powinny uzupełniać tę perspektywę i wyposażać władze w katalogi 

sugerowanych działań dostępnych jednostkom, na co dzień i na przyszłość. 

 

Wyniki badania działań przystosowawczych, także wspomaganego listą, okazały się dużo 

bardziej rozproszone niż w wypadku przeciwdziałań. Tutaj zdanie badanych jest bardziej 

zróżnicowane – nie ma jednoznacznie wiodących przejawów adaptacji (tab. 4.1/6). 
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Tab. 4.1/6. Wspomagane opinie o adaptacji do zmian klimatu – rozkład odpowiedzi w 

wywiadzie 

D4. Działania, które umożliwiają przystosowanie się do zmian klimatu N % próby 

więcej odnawialnych źródeł energii 159 53,00% 

recykling śmieci 159 53,00% 

zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu 126 42,00% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom 120 40,00% 

oszczędzanie energii elektrycznej 100 33,33% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 78 26,00% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych 74 24,67% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi 72 24,00% 

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej 65 21,67% 

budowa budynków niskoenergetycznych  50 16,67% 

demokratyzacja życia społecznego 44 14,67% 

ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja) 40 13,33% 

edukacja w zakresie ochrony klimatu 28 9,33% 

zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza 27 9,00% 

oszczędzanie wody użytkowej 26 8,67% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 26 8,67% 

przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 21 7,00% 

lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego… 19 6,33% 

nieosuszanie bagien, ochrona bagien 19 6,33% 

zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz nowoczesnych… 10 3,33% 

poprawa gospodarowania wodą w zlewni 10 3,33% 

podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu 9 3,00% 

rozwój mediów, a szczególnie internetu 8 2,67% 

wtłaczanie dwutlenku węgla  pod ziemię 8 2,67% 

wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa 3 1,00% 

 

Jak widać, przeciwdziałania zmianom klimatu nie różnią się zasadniczo od wskazanych 

sposobów adaptacji do tych zmian. Dwa podstawowe rozwiązania, reprezentowane przez co 

najmniej 1/5 próby, a równocześnie nieczęsto wskazywane w grupie przeciwdziałań wobec 

zmian klimatu, to zmiany adaptacyjne w rolnictwie i lepsze zabezpieczenia 

przeciwpowodziowe. 
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4.2. Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja w perspektywie miasta 

Realizowane w miastach działania zapobiegające zmianom klimatu oraz przystosowujące do 

tych zmian ujawniło kolejne pytanie wywiadu (tab. 4.2/1). 

Tab. 4.2/1. Przeciwdziałania zmianom klimatu i działania przystosowawcze już realizowane 
w mieście – rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

Działania przeciwdziałające zmianom klimatu i 

przystosowawcze wobec zmian klimatu 

D5. realizowane D6. planowane 

N %  N % 

recykling śmieci 238 79,33% 130 43,33% 

ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja) 170 56,67% 68 22,67% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych 165 55,00% 116 38,67% 

oszczędzanie energii elektrycznej 162 54,00% 77 25,67% 

edukacja w zakresie ochrony klimatu 137 45,67% 33 11,00% 

więcej odnawialnych źródeł energii 134 44,67% 116 38,67% 

ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom 133 44,33% 63 21,00% 

oszczędzanie wody użytkowej 126 42,00% 30 10,00% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 123 41,00% 56 18,67% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 122 40,67% 54 18,00% 

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej 108 36,00% 32 10,67% 

budowa budynków niskoenergetycznych  102 34,00% 50 16,67% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi 88 29,33% 55 18,33% 

lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego… 86 28,67% 26 8,67% 

poprawa gospodarowania wodą w zlewni 77 25,67% 16 5,33% 

zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz… 63 21,00% 22 7,33% 

nieosuszanie bagien, ochrona bagien 51 17,00% 5 1,67% 

demokratyzacja życia społecznego 46 15,33% 17 5,67% 

zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu 40 13,33% 9 3,00% 

podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu 38 12,67% 12 4,00% 

rozwój mediów, a szczególnie internetu 38 12,67% 4 1,33% 

przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 38 12,67% 7 2,33% 

zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza 36 12,00% 3 1,00% 

wtłaczanie dwutlenku węgla  pod ziemię 29 9,67% 8 2,67% 
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wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa 10 3,33% 0 0,00% 

 

W tabeli podświetlono wskazania, które objęły 30% próby lub więcej. Jak widać, realizowane 

działania zadeklarowali respondenci bardzo licznie. Zastanawiające, że działania planowane 

nie są już tak często wymieniane. Działania planowane w mieście są poza tym raczej 

kontynuacją tego, co już się w miastach robi. 

Największe osiągnięcia miast w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji do nich 

dotyczą głównie:  recyklingu odpadów, termomodernizacji (głównie budynków publicznych), 

wprowadzania odnawialnych źródeł energii i zmiany systemów grzewczych. Po połączeniu 

recyklingu i zagospodarowania odpadów widać, że działania dotyczące odpadów są 

wiodącym osiągnięciem badanych miast. Wysoki wskaźnik odpowiedzi zaliczonych do 

kategorii „inne”  obejmuje wypowiedzi: jednostkowe (np. organizacja pomocy dla Afryki, 

niebetonowanie powierzchni, kupowanie żywności u lokalnych producentów),  nie będące 

ścisłą odpowiedzią na pytanie (np. wiele się już w mieście zrobiło), czy wreszcie odpowiedzi 

niejasne (np. nazwy własne inwestycji bez podania ich funkcji). 

Tab. 4.2/3. Osiągnięcia miast w ochronie klimatu – rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

D7. Najbardziej  znaczące  osiągnięcia miasta w ochronie 
klimatu i/lub adaptacji do jego zmian 

N % próby 

inne 95 31,67% 

recykling śmieci 79 26,33% 

ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja) 53 17,67% 

więcej odnawialnych źródeł energii   52 17,33% 

likwidacja pieców i palenisk węglowych  47 15,67% 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 40 13,33% 

zalesianie, zwiększanie terenów zielonych 37 12,33% 

edukacja w zakresie ochrony klimatu 34 11,33% 

zagospodarowanie ścieków (oczyszczalnie) 26 8,67% 

ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi 24 8,00% 

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej 18 6,00% 

zagospodarowanie odpadów (składowiska, spalarnie) 17 5,67% 
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nie wiem 11 3,67% 

ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów 10 3,33% 

zwiększenie nakładów na ekologię 9 3,00% 

oszczędzanie energii elektrycznej 9 3,00% 

 

Badani przypisują odpowiedzialność za działania na rzecz klimatu zarówno władzom, jak i 

obywatelom. Niewiele ponad 10% badanych żywi przekonanie, że z perspektywy miasta 

przeciwdziałanie zmianom klimatu nie ma racji bytu. Te wyniki dowodzą raczej wyraźnej 

determinacji przedstawicieli władz miasta w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

 Tab. 4.2/4. Kto w mieście ma największy wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu – 

rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

D8. Kto w mieście ma największy wpływ na 

przeciwdziałanie zmianom klimatu? 

N % próby 

ADAPTCITY 

% próby 

DOKLIP 

zarówno władza, jak i obywatele 203 67,7 68,2 

zmiany klimatu to procesy globalne i w skali miasta 

nie można im znacząco przeciwdziałać 

35 11,7 20,5 

przede wszystkim obywatele 34 11,3 5,5 

przede wszystkim władza 28 9,3 5,8 

 

Tendencja ta powtarza się także w kwestii przystosowania się do zmian klimatu. Wpływ na 

procesy przystosowania się do zmian klimatu mają w mieście przede wszystkim znowu 

obywatele i władza.  

Tab. 4.2/5. Kto w mieście ma największy wpływ na działania przystosowawcze do zmian 

klimatu – rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

D9. Kto w mieście ma największy wpływ na 

działania przystosowawcze do zmian klimatu? 

% próby 

ADAPTCITY  

% próby 

DOKLIP 

zarówno władza, jak i obywatele 71,0 70,4 

zmiany klimatu to procesy globalne i miasto nie 
potrzebuje ani nie może się do nich przystosowywać 

14,0 5,5 
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przede wszystkim obywatele 8,0 6,9 

przede wszystkim władza 7,0 17,2 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest zatem dla badanych taką samą kategorią jak 

przystosowywanie się do zmian klimatu. Jest to konsekwencja wynikająca z wcześniejszych 

danych, które pokazują raczej powszechne pomieszanie rozumienia znaczeń: 

przeciwdziałanie i adaptacja.  

W pytaniach D8 i D9 – w porównaniu do wyników próby DOKLIP – widać, że wskazania na 

równe obarczenie odpowiedzialnością władzy i obywateli jest takie samo jak w próbie 

ADAPTCITY. Jednak warte zauważenia jest, że respondenci DOKLIP dużo częściej niż próba 

ADAPTCITY uważają, że zmianom klimatu nie można przeciwdziałać w skali swojego 

mikroregionu. Być może wiąże się to z mniejszą spoistością powiatu niż miasta jako jednostki 

terytorialnej i wspólnoty ludzkiej, a być może jest to wskaźnik pozytywnych zmian w 

świadomości społecznej decydentów, którzy jeszcze kilka lat wcześniej deklarowali w 

większej grupie, że w skali mikroregionu nie można przeciwdziałać zmianom klimatu. Czy 

dzisiaj respondenci DOKLIP mają podobne zdanie o odpowiedzialności za przeciwdziałanie 

zmianom klimatu i adaptację do nich, pokaże badanie DOKLIP II, zakończone niedawno. 

Ogólny wniosek z powyższych danych dotyczy m.in. komunikacji społecznej związanej z 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Warte podkreślania jest, jak władze widzą 

odpowiedzialność za przeciwdziałania i adaptację klimatyczną, i należy przypominać o tym 

społeczeństwu. Ważne, by podkreślać nie tylko co można robić, by przeciwdziałać czy się 

adaptować, ale także kto może czy powinien to robić. Pod takim kątem należy starannie 

dobrać przykłady i dobre praktyki. 
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5. Przeszkody w adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

 

5.1. Bariery w perspektywie ogólnej 

Wymieniane spontanicznie przez badanych utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

i adaptacji do nich ujawniają przede wszystkim deficyt finansowy i czynnik ludzki, na który 

składa się wiele wskazanych kwestii, przede wszystkim brak dobrej woli mieszkańców i niski 

poziom świadomości ekologicznej. 

Tab. 5.1/1. Utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i przystosowaniu się do nich 

– rozkład spontanicznych odpowiedzi w wywiadzie 

D.11. Co najbardziej utrudnia przeciwdziałanie zmianom klimatu i 
przystosowywanie się do tych zmian 

N % próby 

za mało środków finansowych 128 42,67% 

za niski poziom świadomości zagrożeń wynikających ze zmian 
klimatu 

58 19,33% 

za słaba wiedza  fachowa w mieście o tym, jak przeciwdziałać 
zmianom klimatu i przystosować się do nich 

47 15,67% 

mieszkańcy uważają, że inne problemy są ważniejsze 29 9,67% 

szkodliwa działalność lokalnych podmiotów (przemysł, NGO) 27 9,00% 

brak wiary i zaangażowania mieszkańców 27 9,00% 

brak uregulowań prawnych 22 7,33% 

nie ma utrudnień ani barier 19 6,33% 

niechęć mieszkańców do inwestycji  służących ochronie klimatu i 
przystosowaniu się do jego zmian 

17 5,67% 

brak inicjatywy państwa w temacie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i w przystosowywaniu się do nich 

13 4,33% 

brak kadry, która mogłaby się tym zająć 10 3,33% 

inne 34 11,33% 
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Powyżej zaznaczono te wiersze tabeli, które wskazują na opór ze strony mieszkańców. W 

sumie czynniki te stanowią ponad 40% wskazań. W zestawieniu z ostatnim wynikiem z 

poprzedniego podrozdziału (tabele 4.2/4 i 4.2/5) dotyczącym oceny wpływu na 

przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptację do nich, te 40% ma specjalny wydźwięk. Z 

jednej strony reprezentanci władzy zdecydowanie przypisują wpływ, a więc i 

odpowiedzialność, zarówno władzy, jak i obywatelom, a z drugiej strony tak gremialnie 

lokują opór wobec zmian właśnie w mieszkańcach.  Jest to być może wskazówka, nie 

pierwsza zresztą, pewnej bezradności władz w komunikacji z lokalną społecznością swoich 

miast. 

Ważny wynik powyższej tabeli to także „brak środków finansowych”. Respondenci mają tu 

różne kwestie na uwadze (nie zawsze je rozwijając). Chodzi przede wszystkim o własną 

perspektywę, czyli brak środków w budżetach miast, ale także brak dotacji dla mieszkańców 

czy po prostu brak środków w kieszeniach mieszkańców, którzy – podejmując działania 

proekologiczne – muszą liczyć wyłącznie na własne środki. 

Podobne wyniki przyniosło pytanie o 5 najważniejszych przeszkód (tab. 5.1/2).  

Tab. 5.1/2. Najważniejsze przeszkody w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i 

przystosowaniu się do nich – rozkład odpowiedzi w wywiadzie 

D12. 5 najważniejszych przeszkód przeciwdziałania 
zmianom klimatu lub przystosowania się do nich 

% próby 
ADAPTCITY  

% próby 
DOKLIP 

za mało środków budżetowych/własnych miasta 64,67% 79,60% 

za niski poziom świadomości zagrożeń wynikających ze 
zmian klimatu 

48,33% 76,60% 

niechęć mieszkańców do inwestycji  służących ochronie 
klimatu i przystosowaniu się do jego zmian 

39,67% 42,50% 

za słaba wiedza  fachowa w mieście jak przeciwdziałać 
zmianom klimatu i przystosować się do jego zmian 

36,00% 39,80% 

brak inicjatywy państwa w temacie przeciwdziałania 
zmianom klimatu i w przystosowywaniu się do nich 

35,00% 36,20% 

za mało dotacji  unijnych/innego pochodzenia 32,00% 45,90% 

brak uregulowań prawnych 31,00% 32,10% 



 Raport z badania opinii      luty 2015 
 

 

 

 

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL jest realizowany przy udziale środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 

 

 

brak wiarygodnych i wystarczających źródeł informacji 
pozwalających podejmować skuteczne działania 

21,00% 46,20% 

brak kadry, która mogłaby się tym zająć 17,67% 24,30% 

nieodpowiednie warunki geograficzne naszego miasta 16,67% 3,80% 

brak współpracy między różnymi podmiotami w mieście 11,67% 30,40% 

 

Znowu połączono zaznaczone fragmenty tabeli, odnoszące się do mieszkańców. Bariery 

związane z mieszkańcami wskazuje w sumie 88% badanych.  

Wyraźnie zaznacza się też deficyt środków finansowych, który zsumowany z kategorią „za 

mało dotacji”, dotyczy prawdopodobnie całej próby. Jednak wysokie wskazanie uzyskuje też 

kategoria „za słaba wiedza fachowa…”, a połączona z kategorią „brak kadry…” , jest reakcją 

ponad połowy próby. Z tych wyników płyną konkretne wnioski do strategii i planów władz 

lokalnych w zakresie działań związanych ze zmianami klimatu: 

 W komunikacji społecznej związanej z działaniami wobec zmian klimatu konieczne 

jest wspomaganie władz w artykułowaniu oczekiwań i zaleceń wobec mieszkańców. 

 Władze odczuwają deficyt wiedzy i pomocy fachowej (a może i zamęt w tej sferze) w 

lokalnych działaniach proekologicznych. Konieczne są działania wyrównujące te braki. 

 

W zestawieniu z wynikami badania próby DOKLIP widać, że w ciągu kilku lat osłabła opinia, iż 

świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu jest niska. Może to być wskaźnik 

stopniowo, stale rosnącej świadomości społecznej tych zagrożeń. 

 

5.2. Bariery w perspektywie miasta 

Trudności ujawnione z perspektywy miasta to – podobnie jak w skali ogólnej – brak środków 

finansowych i niewystarczająca świadomość wagi problemu.  

Tab. 5.2/1. Najważniejsze utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub 

przystosowaniu się do nich w miastach – rozkład odpowiedzi w wywiadzie 
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D.13. Które z trudności najbardziej dotyczą waszego miasta? N % próby 

za mało środków budżetowych/własnych miasta 168 56,00% 

za niski poziom świadomości zagrożeń wynikających ze zmian klimatu 103 34,33% 

niechęć mieszkańców do inwestycji  służących ochronie klimatu i 

przystosowaniu się do jego zmian 

76 25,33% 

za mało dotacji  unijnych/innego pochodzenia 72 24,00% 

za słaba wiedza  fachowa w mieście jak przeciwdziałać zmianom klimatu i 

przystosować się do nich 

48 16,00% 

brak uregulowań prawnych 48 16,00% 

inne 44 14,67% 

brak inicjatywy państwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i w 

przystosowywaniu się do jego zmian 

41 13,67% 

brak kadry, która mogłaby się tym zająć 36 12,00% 

brak wiarygodnych i wystarczających źródeł informacji pozwalających 

podejmować skuteczne działania... 

32 10,67% 

brak współpracy między różnymi podmiotami w mieście 31 10,33% 

nieodpowiednie warunki geograficzne naszego miasta 28 9,33% 

 

Podobnie jak wcześniej, wysoki wskaźnik barier dotyczy mieszkańców oraz utrudnień w 

dostępie do wiedzy fachowej i fachowców.  

Podawane przez respondentów uzasadnienia takich wskazań zestawiono poniższej. 

Liczniejsze uzasadnienia zaznaczono (wartości procentowe odnoszą się co całej próby). 

Tab. 5.2/2. Informacje dodatkowe o barierach – najliczniejsze odpowiedzi, dane z wywiadu 

1. ZA MAŁA WIEDZA FACHOWA W 
MIEŚCIE … 

Komu przede wszystkim brakuje tej wiedzy?  
   - wszystkim (5,33%) 
   - obywatelom, mieszkańcom (6,00%) 

2. BRAK UREGULOWAŃ PRAWNYCH Jakich uregulowań najbardziej brakuje?  
   - przepisów wykonawczych (11,00%) 

3. NIEDOSTATEK ŚRODKÓW 
BUDŻETOWYCH/ WŁASNYCH 

MIASTA 

Na co najbardziej brakuje środków?  
   - na inwestycje (56,30%) 
   - na wszystko (36,30%) 
   - na edukację, szkolenia (7,41%) 
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4. 4. NIEODPOWIEDNIE WARUNKI 
NASZEGO MIASTA 

Jakie warunki najbardziej przeszkadzają? 
- geograficzne (6,67%) 
- uprzemysłowienie (1,67%) 

5. 5. BRAK INICJATYWY PAŃSTWA W 
PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM 

KLIMATU I W PRZYSTOSOWYWANIU 
SIĘ DO JEGO ZMIAN 

Czego taka inicjatywa miałaby dotyczyć przede 
wszystkim?  
- promocji tematu i działań (4,67%) 
- nakładów finansowych (4,33%) 
- zmian prawnych (2,33%) 

6. 6. ZA MAŁO DOTACJI  
UNIJNYCH/INNEGO POCHODZENIA 

Na co najbardziej brakuje dotacji?  
   - na inwestycje (10,33%) 
   - ogólnie (6,67%) 
   - na edukację, promocję (2,00%) 

7. 7. NIECHĘĆ MIESZKAŃCÓW DO 
INWESTYCJI  SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

KLIMATU I PRZYSTOSOWANIU SIĘ 
DO JEGO ZMIAN 

Czemu mieszkańcy są niechętni najbardziej?  
   - inwestowaniu własnych środków (7,67%) 
   - aktywności, podjęciu wysiłku (5,67%) 
   - zmianie nawyków (3,33%) 

8. 8. BRAK WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
RÓŻNYMI PODMIOTAMI W MIEŚCIE 

Między kim najbardziej brakuje współpracy?  
    - między przedsiębiorcami a władzami (2,00%) 

9. 9. ZA NISKI POZIOM ŚWIADOMOŚCI 
ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE 

ZMIAN KLIMATU 

Kto przede wszystkim ma niską świadomość 
problemu?  
  - mieszkańcy (20,67%) 
  - władza, urzędnicy różnego szczebla (2,33%) 

10 BRAK KADRY, KTÓRA MOGŁABY SIĘ 
TYM ZAJĄĆ 

Jakich ludzi najbardziej brakuje?  
   - ekspertów (7,33%) 

11 BRAK WIARYGODNYCH I 
WYSTARACZAJĄCYCH ŹRÓDEŁ 

INFORMACJI  

Jakie informacje są szczególnie potrzebne?  
   - eksperckie, profesjonalne (6,00%) 
   - ogólnie (3,00%) 
    

Najbardziej brakuje środków finansowych na inwestycje. Oznacza to, że choć edukacja jest 

cenionym przeciwdziałaniem zmianom klimatu, to jednak miasta nastawione są na 

konkretne modyfikacje swojego funkcjonowania, a nie tylko oddziaływania komunikacyjne. 

1/10 próby zauważa braki w prawie o charakterze wykonawczym, egzekucyjnym.  

Niski poziom świadomości wykazują – zdaniem badanych – przede wszystkim mieszkańcy. Do 

nich więc powinny być skierowane zabiegi komunikacyjne. 
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Najbardziej brakuje badanym przedstawicielom władz wiedzy eksperckiej, z wiarygodnych 

źródeł. Ten wynik, podobnie jak w badaniach DOKLIP, może pokazywać dyskomfort włodarzy 

miast, którzy nie chcą opierać swoich decyzji związanych z przeciwdziałaniem zmianom 

klimatu wyłącznie na swojej, indywidualnej, nieprofesjonalnej wiedzy ekologicznej i 

potrzebują sprawdzonych źródeł i wzorców. 
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6. Aneks 

 
 
6.1. Ankieta ADAPTCITY 

Ankieta badania opinii do projektu  
„ADAPTCITY” 

Szanowna/y Pani/Panie, prosimy uprzejmie odpowiedzieć  na niniejszą ankietę. Przeprowadzamy 
rozmowy z wybranymi osobami   na temat adaptacji do zmian klimatu w miastach. Zależy nam  
bardzo na Pana/i opinii. Wypełnioną ankietę odbierze przedstawiciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju, 
który zgłosi się niebawem do Pana/i   i poprosi o udzielenie wywiadu na ten sam temat. 
 
PROSIMY O WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI I CZYTELNE PISMO  
 

1. Jak Pan/i sądzi, jakie aktualnie problemy w środowisku przyrodniczym są najbardziej istotne w skali 

całego globu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A  jakie aktualnie problemy w środowisku przyrodniczym są najbardziej istotne w waszym mieście? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Co dla Pana/i oznacza określenie „zmiany klimatu”? Proszę wymienić fakty, które Pan/i wiąże ze 

zmianami klimatu .  
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4. Jakie Pana/i zdaniem działania ludzie mogą podjąć, by przeciwdziałać zmianom klimatu? Co można 

zrobić, by zapobiegać zmianom klimatu lub przystosować się do tych zmian? Proszę wymienić te 

działania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na ile działania na rzecz ochrony klimatu są ważne, Pana/i zdaniem, w porównaniu do innych spraw, o 

które dba miasto? Proszę wskazać 1 odpowiedź. 

Są równie ważne jak inne sprawy 1 

Są mniej ważne niż inne sprawy 2 

Są bardziej ważne niż inne sprawy 3 

Nie wiem/ trudno mi powiedzieć 4 

 

 

6. Jeśli ma Pan/i jakieś dodatkowe uwagi związane z tematem badania, proszę zapisać je poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DZIĘKUJEMY  PANI/U BARDZO ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

Niebawem skontaktuje się z Panią/em  nasz przedstawiciel by odebrać tę ankietę i przeprowadzić z Panią/em 

wywiad na podobny temat. 

 

Proszę wpisać nazwę miejscowości   i  
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dzisiejszą datę 

Proszę wpisać swoje imię i nazwisko  
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6.2. Kwestionariusz wywiadu ADAPTCITY 
 

Kwestionariusz wywiadu do projektu  
„ADAPTCITY” 

    

nr respondenta:  miejscowość:  

powiat:  data wywiadu:  
 
ODBIERZ ANKIETĘ 
ROZPOCZNIJ WYWIAD 

 
ZMIANY 

1. Proszę powiedzieć, jakie zjawiska, wydarzenia, fakty  kojarzą się Panu/i z określeniem 
„zmiany klimatu”? Proszę je wymienić. ZAPISZ  WYPOWIEDŹ BADANEGO 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Proszę teraz przyjrzeć się tej liście zjawisk. POKAŻ RESPONDENTOWI KARTĘ 

„ZJAWISKA” 
Proszę wskazać wszystkie zjawiska, które Pana/i zdaniem związane są ze zmianami 
klimatu. ZAZNACZ  „Xem” KAŻDE WYMIENIONE PRZEZ RESPONDENTA ZJAWISKO W 
KOLUMNIE „PYT.2” 

lp. ZJAWISKA PYT. 2 PYT. 3 PYT.4 

1 topnienie lodowców    

2 katastrofy ekologiczne    

3 ekspansja szkodników i chorób    

4 postępująca degradacja środowiska naturalnego    

5 podnoszenie się poziomu mórz    

6 migracje zwierząt    

7 pustynnienie dużych obszarów    

8 ulewne deszcze, nawałnice    

9 powodzie    

10 wzrost temperatury    

11 wzrost konfliktów społecznych     

12 krótsze zimy, dłuższe lata    
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13 dłuższe okresy suszy    

14 zmiana kierunku i charakteru prądów morskich    

15 zmniejszanie się żyzności gleb    

16 wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt    

17 wymieranie niektórych kultur i ludów rolniczych    

18 częstsze huragany i burze    

19 brak śniegu w zimie    

20 cieplejszy Bałtyk    

21 inne ZAPISZ JAKIE    

22 inne ZAPISZ JAKIE    

 
3. Proszę teraz przyjrzeć się tej liście jeszcze raz i wskazać 5 zjawisk najbardziej - Pana/i 

zdaniem - związanych ze zmianami klimatu. ZAZNACZ  „Xem”  W KOLUMNIE „PYT. 3” 
W POWYŻSZEJ TABELI 
 

4. A jak Pan/i  sądzi, które z tych zmian najbardziej dotyczą waszego miasta? ZAZNACZ  
„Xem”  W KOLUMNIE „PYT. 4” W POWYŻSZEJ TABELI 

ODBIERZ RESPONDENTOWI KARTĘ „ZJAWISKA” 
 

5. Biorąc pod uwagę mieszkańców Pana/i miasta, jak Pan/i sądzi,  jak wielu z nich  
rozumie wagę zmian klimatu? Proszę ocenić to na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że 
bardzo niewielka grupa mieszkańców miasta rozumie znaczenie zmian klimatu, zaś 7 
– że bardzo liczna grupa mieszkańców rozumie znaczenie tych zmian. Wartości od 2 
do 6 to wartości pośrednie. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
6. Jak Pan/i sądzi, dlaczego ta świadomość zmian klimatu jest właśnie na takim poziomie 

wśród mieszkańców miasta? ZAPISZ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DZIAŁANIA 
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1. Proszę powiedzieć, jakie działania, zabiegi, zachowania jednostek i grup kojarzą się 
Panu/i z przeciwdziałaniem zmianom klimatu? Proszę je wymienić.  
ZAPISZ  WYPOWIEDZ RESPONDENTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proszę teraz przyjrzeć się liście takich działań. POKAŻ RESPONDENTOWI KARTĘ 
„DZIAŁANIA” 
Proszę wskazać wszystkie działania, które Pana/i zdaniem przeciwdziałają zmianom 
klimatu. ZAZNACZ  „X”  PRZY KAŻDYM WYMIENIONYM DZIAŁANIU W KOLUMNIE 
„PYT.2” TABELI NA NASTĘPNEJ STRONIE 

 
3. Proszę teraz przyjrzeć się tej liście jeszcze raz i wskazać 5 najistotniejszych sposobów 

przeciwdziałania zmianom klimatu, Pana/i zdaniem.  ZAZNACZ  „X”  W KOLUMNIE 
„PYT. 3” W TABELI NA NASTĘPNEJ STRONIE 
 

4. A teraz proszę wskazać wszystkie działania, które umożliwiają przystosowanie się do 
zmian klimatu.  
ZAZNACZ  „X” PRZY KAŻDYM WYMIENIONYM PRZEZ RESPONDENTA DZIAŁANIU W  
KOLUMNIE „PYT. 4” W TABELI PONIŻEJ 

 

lp. DZIAŁANIA PYT. 
2 

PYT. 
3 

PYT. 
4 

PYT. 
5 

PYT. 
6 

1 recykling śmieci      

2 ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom      

3 więcej odnawialnych źródeł energii        

4 demokratyzacja życia społecznego      

5 zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu      

6 ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi      

7 oszczędzanie energii elektrycznej      

8 likwidacja pieców i palenisk węglowych       

9 zalesianie, zwiększanie terenów zielonych      

10 wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej      

11 ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja)      

12 budowa budynków niskoenergetycznych (pasywnych, zero      



 Raport z badania opinii      luty 2015 
 

 

 

 

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL jest realizowany przy udziale środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 

 

 

energetycznych) 

13 przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym      

14 nie osuszanie bagien, ochrona bagien      

15 zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza      

16 wtłaczanie dwutlenku węgla  pod ziemię      

17 redukcja emisji gazów cieplarnianych      

18 wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa      

19 rozwój mediów, a szczególnie internetu      

20 podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu      

21 oszczędzanie wody użytkowej      

22 poprawa gospodarowania wodą w zlewni      

23 edukacja w zakresie ochrony klimatu      

24 lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego do 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych 

     

25 zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz 
nowoczesnych technologii niskoemisyjnych 

     

26 inne ZAPISZ JAKIE      

27 inne ZAPISZ JAKIE      

 
5. A teraz proszę wskazać wszystkie działania (zarówno przeciwdziałające zmianom 

klimatu jak i  umożliwiające przystosowanie się do zmian klimatu), które są już 
realizowane w waszym mieście. ZAZNACZ  „X” PRZY KAŻDYM WYMIENIONYM PRZEZ 
RESPONDENTA DZIAŁANIU W KOLUMNIE „PYT. 5” W  POWYŻSZEJ TABELI  

 
6. Które z tych działań zaplanowane są do wdrożenia w najbliższych latach (do 5 lat) w 

waszym mieście? Czy jeszcze jakieś działania planuje miasto, by  przystosować się do 
zmian klimatu i chronić klimat w przyszłości? Proszę spojrzeć na listę i wymienić te 
działania. ZAZNACZ  „X”  W KOLUMNIE „PYT. 6” W POWYŻSZEJ TABELI 

 

ODBIERZ RESPONDENTOWI  KARTĘ „DZIAŁANIA” 

 
7. A w czym – jak do tej pory – wasze miasto ma najbardziej  znaczące  osiągnięcia, jeśli 

chodzi o ochronę klimatu i/lub adaptacje do jego zmian?  
ZAPISZ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA 
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8. Proszę powiedzieć, kto Pana/i zdaniem w waszym mieście ma zasadniczy wpływ na 

przeciwdziałanie zmianom klimatu?  
PRZECZYTAJ MOŻLIWE ODP. I ZAZNACZ WYBRANĄ 

przede wszystkim obywatele 1 

przede wszystkim władza 2 

zarówno władza, jak i obywatele 3 

zmiany klimatu to procesy globalne i w skali miasta nie można im znacząco 
przeciwdziałać 

4 

 
9. A kto Pana/i zdaniem w waszym mieście ma zasadniczy wpływ na działania związane 

z przystosowywaniem się do zmian klimatu?  
PRZECZYTAJ MOŻLIWE ODP. I ZAZNACZ WYBRANĄ 

przede wszystkim obywatele 1 

przede wszystkim władza 2 

zarówno władza, jak i obywatele 3 

zmiany klimatu to procesy globalne i miasto nie potrzebuje ani nie może się 
do nich przystosowywać 

4 

 
10. A skąd dowiaduje się Pan/i  najwięcej o zmianach klimatu, przeciwdziałaniu tym 

zmianom i przystosowywaniu się do nich?  

z prasy, radia, telewizji 1  z  informacji od władz 5 

z konferencji, szkoleń i spotkań na ten 
temat 

2  z rozmów z ludźmi i obserwacji 6 

z organizacji pozarządowych 3  inaczej ZAPISZ SKĄD: 7 

 
11. Jak Pan/i sądzi, co najbardziej utrudnia przeciwdziałanie zmianom klimatu i 

przystosowywanie się do tych zmian? Proszę wskazać te kwestie. ZAPISZ  
WYPOWIEDZ RESPONDENTA  
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12. Mam jeszcze jedną listę, są na niej różne przeszkody i bariery, które utrudniają dbanie 

o dobry klimat, przeciwdziałanie jego zmianom i przystosowywanie się do tych zmian. 
Proszę spojrzeć na tę listę. POKAŻ RESPONDENTOWI KARTĘ „BARIERY” 
Proszę wskazać 5 najważniejszych przeszkód przeciwdziałania zmianom klimatu lub 
przystosowania się do nich. ZAZNACZ  „X”  PRZY KAŻDEJ WYMIENIONEJ PRZEZ 
RESPONDENTA BARIERZE W KOLUMNIE „PYT.12” 
 
 

lp. BARIERY PYT. 12 PYT. 
13 

1 ZA SŁABA WIEDZA  FACHOWA W MIEŚCIE JAK PRZECIWDZIAŁAĆ 
ZMIANOM KLIMATU I PRZYSTOSOWAĆ SIĘ DO JEGO ZMIAN 

  

Komu brakuje przede wszystkim tej wiedzy? ZANOTUJ 
 
 
 
 

2 BRAK UREGULOWAŃ PRAWNYCH   

Jakich uregulowań najbardziej brakuje? ZANOTUJ 
 
 
 
 

3 ZA MAŁO ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH/WŁASNYCH MIASTA   

Na co najbardziej brakuje środków? ZANOTUJ 
 
 
 

4 NIEODPOWIEDNIE WARUNKI GEOGRAFICZNE NASZEGO MIASTA   

Jakie warunki najbardziej przeszkadzają? ZANOTUJ 
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5 BRAK INICJATYWY PAŃSTWA W PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM 
KLIMATU I W PRZYSTOSOWYWANIU SIĘ DO JEGO ZMIAN 

  

Czego taka inicjatywa miałaby dotyczyć przede wszystkim? 
ZANOTUJ 
 
 
 
 

6 ZA MAŁO DOTACJI  UNIJNYCH/INNEGO POCHODZENIA   

Na co najbardziej brakuje dotacji? ZANOTUJ 
 
 
 
 

7 NIECHĘĆ MIESZKAŃCÓW DO INWESTYCJI  SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
KLIMATU I PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO JEGO ZMIAN 

  

Czemu mieszkańcy są niechętni najbardziej? ZANOTUJ 
 
 
 

8 BRAK WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI PODMIOTAMI W MIEŚCIE   

Między kim najbardziej brakuje współpracy? ZANOTUJ 
 
 
 

9 ZA NISKI POZIOM ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE 
ZMIAN KLIMATU 

  

Kto przede wszystkim ma  niską świadomość problemu? ZANOTUJ 
 
 
 

10 BRAK KADRY, KTÓRA MOGŁABY SIĘ TYM ZAJĄĆ   

Jakich ludzi najbardziej brakuje? ZANOTUJ 
 
 
 
 

11 BRAK WIARYGODNYCH I WYSTARACZAJĄCYCH ŹRÓDEŁ 
INFORMACJI POZWALAJĄCYCH PODEJMOWAĆ SKUTECZNE 
DZIAŁANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE KLIMATU I PRZYSTOSOWANIU SIĘ 
DO JEGO ZMIAN 
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Jakie informacje są szczególnie potrzebne? ZANOTUJ 
 
 
 
 

12 inne ZAPISZ JAKIE 
 
 
 

  

13. A które z tych trudności najbardziej dotyczą waszego miasta? Proszę je wskazać.  
NAJPIERW ZAZNACZ  „X”  PRZY KAŻDEJ WYMIENIONEJ PRZEZ RESPONDENTA 
BARIERZE W KOLUMNIE „PYT.13”, POTEM DOPYTAJ DODATKOWYM PYTANIEM  
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W WIERSZU PONIŻEJ KAŻDEJ TRUDNOŚCI 

ODBIERZ RESPONDENTOWI KARTĘ „BARIERY” 
14. I jeszcze tylko pytania o Pana/i osobę…  Gdzie Pan/i pracuje i jakie zajmuje Pan/i 

stanowisko? ZAPISZ 

 
 
 
 

 
15. Ile ma Pan/i  lat?   

mam 18-30lat 1 

mam 31-50 lat 2 

mam powyżej 51 lat 3 

 
16. Jakie ma Pan/i wykształcenie?   

podstawowe lub zawodowe 1 

średnie  2 

wyższe  3 

 

Dziękujemy  Panu/i bardzo za udział w badaniach. 
Bardzo nam Pan/i pomógł/a!  
 
Imię i nazwisko, telefon RESPONDENTA:  

 

.................................................................................... 

 
 
.................................................................................... 
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Kwestionariusz dla Ankietera  

 
ODPOWIEDZ SAM NA PYTANIA PO ZAKOŃCZONYM WYWIADZIE, PO ROZSTANIU SIĘ Z 
RESPONDENTEM 
 
ZAZNACZ PŁEĆ RESPONDENTA    ZAKODUJ PODPRÓBĘ RESPONDENTA  

kobieta 1  władza/administracja 1 

mężczyzna 2  służby lokalne 2 

   ważna postać (organizacje, 
stowarzyszenia, firmy, lider lokalny, 
znacząca postać) 

3 
    

 

W jakiej porze dnia był prowadzony wywiad?  
 

Gdzie był prowadzony wywiad? 
miejsce pracy/dom/inne  –  opisz je krótko 

 
 
 
 
 
 

Czy coś zakłócało prowadzenie wywiadu? 
telefony/osoby – opisz to krótko 

 
 
 
 
 
 

Czy respondent miał ochotę rozmawiać? 
 
Opisz krótko jego stosunek do badań i 
wywiadu 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Czy ktoś się przysłuchiwał rozmowie lub w niej 
uczestniczył? Kto to był? 
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Poświadczam niniejszym podpisem, że wywiad przeprowadziłem rzeczywiście,  zgodnie z 
instrukcją, z respondentem spełniającym wymogi badania.  
DATA i PODPIS ANKIETERA: 
 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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6.3. Lista miast objętych badaniem ADAPTCITY 
 
 
 
 
1 – BIAŁYSTOK 

2 – BIELSKO 

3 – BYTOM 

4 – CHORZÓW 

5  - CZĘSTOCHOWA 

6 – DĄBROWA 

7 – ELBLĄG 

8 – GDAŃSK 

9 – GDYNIA 

10 – GLIWICE 

11 – GORZÓW WLKP. 

12 – GRUDZIĄDZ 

13 – INOWROCŁAW 

14 – JASTRZĘBIE 

15 – JELENIA 

16 – KALISZ 

17 – KATOWICE 

18 – KIELCE 

19 – KONIN 

20 – KOSZALIN  

21 – KRAKÓW 

22 – LUBLIN 

23 – ŁÓDŹ 

24 – MIELEC 

25 – MYSŁOWICE 

26 – NOWY SĄCZ 

27 – OLSZTYN 

28 – OPOLE 

29 – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZ. 

30 – OSTRÓW 

31 – PIŁA 

32 – PIOTRKÓW TRYB. 

33 – POZNAŃ 

34 – RYBNIK 

 

35 – RZESZÓW 

36 – SIEDLCE 

37 – SŁUPSK 

38 – SOSNOWIEC 

39 – STARGARD 

40 – SUWAŁKI 

41 – SZCZECIN 

42 – TARNÓW 

43 – TORUŃ 

44 – TYCHY 

45 – WAŁBRZYCH 

46 – WARSZAWA 

47 – WŁOCŁAWEK 

48 – WROCŁAW 

49 – ZABRZE 

50 – ZIELONA GÓRA 

 


