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Raport z badania opinii publicznej zleconego przez WWF Polska w ramach 
projektu: „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie 

Transformacji (WZROST)”, LIFE14 GIC/PL/000008. 
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Jedną z form działań kampanijnych prowadzonych w ramach projektu Energia odNowa była 

dystrybucja krótkich ok. 5-minutowych filmów zrealizowanych przez Discovery. W badaniu 

eksperymentalnym badano odbiór takiej formy przekazu oraz wpływ treści zawartych w 

poszczególnych odcinkach na poglądy Polaków odnośnie konieczności dążenia w zmianach 

systemowych oraz postrzeganych przyczyn zmian klimatycznych.  

Badanie zostało przeprowadzone w schemacie powtórzonych pomiarów na próbie 

dogodnościowej (N = 560) drogą internetową (CAWI – Computer Assisted Web Interview) 

przez firmę PBS. Osoby zaproszone do udziału w badaniu otrzymały link do kwestionariusza. 

Wypełniły informacje dotyczące wieku, płci, wykształcenia. Następnie odpowiedziały na 

szereg pytań dotyczących (1) przekonania dotyczącego tego, jaka powinna być przyszłość 

polskiego systemu energetycznego; (2) przekonania o realności zmiany klimatu. W kolejnym 

kroku badani zostali przydzieleni do 1 z 11 warunków (10 filmów + grupa kontrolna) Badanym 

zaprezentowano krótkie filmy dotyczące różnych form energetyki oraz o przekonanie wobec 

działań politycznych mających na celu ochronę klimatu. Następnie badani zostali spytani o 

odczuwane emocje, oraz ponownie o (1) przekonania dotyczące tego, jaka powinna być 

przyszłość polskiego systemu energetycznego; (2) przekonanie o realności zmiany klimatu. 

W badaniu wzięły udział osoby w przedziale od 18 do 85 lat. Średnia wieku to 45 lat i 4 

miesiące. Kobiety stanowiły 50% próby. Znakomita większość (86,7%) osób uważała się za 

dbających o środowisko naturalne, a 44,7% uznała, że posiada wiedzę na temat odnawialnych 

źródeł energii. 

Materiałem, który był oceniany w badaniu były odcinki filmów o tematyce dotyczącej energii 

odnawialnej, ale kładącej nacisk na różne aspekty problemu.  

Odcinek 1. Klimat się zmienia; Odcinek 2. Źródła emisji w Polsce; Odcinek 3. Alternatywne 

ścieżki wzrostu; Odcinek 4. OZE aspekty ekonomiczne i konkurencyjność; Odcinek 5. OZE w 

skali mikro; Odcinek 6. Efektywność energetyczna; Odcinek 7. Transport; Odcinek 8. 

Instrumenty polityki klimatycznej UE; Odcinek 9. Finanse a klimat; Odcinek 10. Emisyjność 

konsumpcji; Grupa kontrolna – osoby w tej grupie wypełniły kwestionariusz tylko raz. 

OCENA MATERIAŁÓW FILMOWYCH I NADAWCY 
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Logo WWF jest ukazane w pierwszej kolejności zaraz na początku filmu i wzbogacone 

podpisem, że WWF jest sponsorem filmu. Pozostali partnerzy czyli Ministerstwo Środowiska, 

NFOŚiG, logo Unii Europejskiej zostały umieszczone zaraz po nim. Sprawdzono więc, czy 

badani zauważyli i zapamiętali, nadawcę odcinków. Odpowiedź należało wpisać w puste pole. 

 

 

Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie, „Kto jest nadawcą filmu?” większość (61 

%) rozpoznała, że nadawcą jest WWF, 13% osób nie znało odpowiedzi, a 9% podało nazwę 

zbliżoną do WWF, np. WWT. 

Następnie spytano badanych o ocenę wiarygodności nadawcy oraz ekspertów, którzy 

wypowiadają się w filmach. Aż 80% osób stwierdziło, że nadawca filmu jest wiarygodny 

(zakreślając odpowiedź „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”), a 79% uznała, że eksperci są 

wiarygodni (biorąc pod uwagę sumaryczne odpowiedzi zdecydowanie tak, raczej tak). Jest to 

bardzo wysoki odsetek świadczący o tym, że przygotowany materiał wzbudzał zaufanie 

audytorium. Przedstawione w filmie treści zostały również postrzegane jako motywujące do 

podjęcia działania. Ponad 80% (dokładnie 81%) osób badanych odpowiedziała twierdząco na 

pytanie, czy widzą konieczność działania; 62% uznała, że film zmotywuje do działania 

przeciętnego mieszkańca Polski. Rozbieżność w ocenie własnego zaangażowania, a 

zaangażowania przeciętnego mieszkańca jest powszechnym, powtarzającym się w wielu 
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badaniach efektem. Zwykle ludzie bardziej optymistycznie oceniają swoje możliwości niż  

możliwości innych osób. 

Podsumowując wyniki oceny materiałów filmowych, zostały one odebrane bardzo pozytywnie 

przez osoby zaproszone do badania. Można traktować te wyniki jako potwierdzenie jakości 

stworzonych materiałów filmowych. 

 

 

 

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO 

W kolejnym kroku sprawdzono, czy prezentowane materiały filmowe oprócz tego, że są 

pozytywnie odbierane przez osoby badane, przekładają się na ważne z perspektywy projektu 

przekonania dotyczące przyszłości polskiego systemu energetycznego.  

Podobnie jak w badaniach panelowych, sprawdzono, czy obejrzenie poszczególnych odcinków 

przekładała się na zmianę w przekonaniach, że należy dążyć do: (1) zwiększenia udziału 

energetyki opartej na źródłach odnawialnych; (2) rozwijaniu energetyki opartej na węglu 
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kamiennym i brunatnym; (3) rozwijaniu energetyki opartej na gazie ziemnym i ropie naftowej; 

(4) budowy elektrowni atomowych; (5) lepszego wykorzystywania i zmniejszania zużycia 

energii. Sformułowanie pytań w taki sposób, jak we wcześniejszych sondażach umożliwi 

porównanie wyników. 

Wyniki będą opisywane w kolejności poruszanych zagadnień od (1) do (5) i szczególnej analizie 

zostaną poddane poszczególne odcinki. W pierwszej kolejności, sprawdzono, czy materiały 

filmowe, a jeśli tak, to które odcinki, przełożyły się na zmianę przekonań odnośnie zwiększenia 

udziału energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Patrząc całościowo, pozytywna postawa 

wobec odnawialnych źródeł wzrosła po obejrzeniu, w porównaniu do sytuacji przed 

obejrzeniem filmu. Zaobserwowano taki wynik mimo, że nawet przed emisją poparcie dla tej 

formy energetyki było wysokie wśród badanych i średnio wynosiło ponad 4.00 punkty na skali, 

gdzie 5 oznaczało zdecydowanie popieram. Największy efekt na zmianę postawy miały odcinki 

5, 6, 7. Odcinki 5 i 6 w sposób bezpośredni promują odnawialne źródła energii jako korzystną 

dla środowiska alternatywę. Odcinek 7 koncentruje się głównie na transporcie, ale również 

wskazuje na alternatywne, bardziej ekologiczne możliwości. 
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Znacznie mniejszym poparciem przed emisją filmu cieszyła się polityka oparta na rozwijaniu 

energii opartej na węglu kamiennym i brunatnym. Po emisji odcinków to poparcie jeszcze 

zmalało. Korzystne zmiany zauważono w szczególności w grupach badanych, które obejrzały 

odcinki 2, 4 i 10. Odcinek 2 koncentrował się między innymi na inicjatywach, mających na celu 

obniżyć poziom smogu takich jak Smogathon, a ekspert tłumaczył, dlaczego ludzie palą 

węglem. Odcinek 4 skupia uwagę na alternatywach takich jak elektrownie wiatrowe. W tym 

odcinku jest również pokazana kopalnia w Bełchatowie jako negatywny przykład konsekwencji 

polityki węglowej. Odcinek 10 koncentruje się na konsumeryzmie i związanym styp śladem 

ekologicznym oraz na alternatywie zrównoważonej konsumpcji. Treści wspomnianych 

odcinków są więc bezpośrednio powiązane z zadanym pytaniem, czy należy dążyć do rozwoju 

energetyki opartej na węglu brunatnym i kamiennym. 
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Na spadek w poparciu energetyki opartej na gazie ziemnym i ropie naftowej największy wpływ 

miały odcinki 4, 5, i 8. Odcinki 4, 5 kładą nacisk na możliwości, jakie oferują odnawialne źródła 

energii i z tej perspektywy OZE mogą wydawać się lepszym rozwiązaniem niż gaz lub ropa 

naftowa. Odcinek 8 skupia na krytyce polityki węglowej i tradycyjnego podejścia do 

energetyki. 

 

Największy efekt na postawy odnośnie budowania elektrowni atomowych miały odcinki 6 i 

10. Odcinek 6 koncentruje się na alternatywnych źródłach energii, czyli alternatywie dla 

budowy elektrowni atomowych. Trudno stwierdzić jednoznacznie, dlaczego zmiany 

zaobserwowano po emisji odcinka 10. 
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Natomiast odcinek 3, skoncentrowany na konieczności ograniczenia produkcji odpadów i 

odcinek 6 głównie dotyczący zużywania energii w gospodarstwach domowych, miały 

największe przełożenie na zmianę w postrzeganiu konieczności racjonalizacji zużycia energii. 

Oba odcinki koncentrowały się na zachowaniach na poziomie jednostek, przeciętnych 

mieszkańców miast. 
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Podsumowując zaobserwowano bardzo wysokie poparcie dla rozwiązań mających na celu 

zwiększanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.  

 

POSTRZEGANE ZMIANY KLIMATU 

W badaniu pytano również o poglądy Polaków na temat zmiany klimatu. W badaniu 

respondenci zostali zapytani o to, na ile są przekonani, że zmiana klimatu jest spowodowana 

działalnością człowieka, a na ile uważają, że jest zjawiskiem naturalnym.  

Sprawdzono, w jaki sposób obejrzenie filmów wpłynęło na przekonania o roli człowieka oraz 

przyczyn naturalnych w procesie zmian klimatycznych.  
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Zbadano, w jaki sposób obejrzenie filmów wpłynęło na przekonania o roli człowieka w 

zmianach klimatycznych. Największą zmianę zaobserwowano u grupy, która obejrzała odcinek 

pierwszy, w którym wprost zostaje postawione pytanie o wpływ człowieka na zmianę klimatu. 

Zaskakujący jest spadek przekonania o roli człowieka po obejrzeniu odcinka 8. Być może 

wynika to z tego, że ten odcinek skupia uwagę na polityce węglowej, próbuje tłumaczyć pewne 

procesy, co mogło prowadzić do mniejszego obarczania winą człowieka. Winę przypisuje się 

raczej systemowi. 
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Jeśli chodzi o przekonania na temat przyczyn naturalnych jako źródła zmian klimatycznych, 

największą zmianę zaobserwowano u osób, które obejrzały odcinek 7. Co prawda odcinek ten 

koncentruje się na możliwości alternatywnego transportu, ale motywuje taką konieczność 

rosnącą liczbą mieszkańców Ziemi oraz liczbą pojazdów. Warto zauważyć, że przekonanie, że 

przyczyny naturalne leżą u podstaw zmiany klimatu zmalało po objerzeniu większości 

odcinków. 
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PODSUMOWANIE 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, należy stwierdzić, że przygotowane 

materiały filmowe zostały bardzo dobrze odebrane przez badanych. Uznano, że nadawcy i 

eksperci są wiarygodni, a treści w filmie motywują do działania. Poszczególne odcinki 

tematyczne, ściśle związane z badanym zagadnieniem, wpłynęły korzystnie na postawy 

odnośnie wagi energetyki odnawialnej w polityce energetycznej w Polsce. Poza postawą 

wobec korzystnych dla środowiska rozwiązań systemowych filmy wpłynęły na postrzeganie 

przyczyn zmian klimatycznych. Analiza poszczególnych odcinków pozwala stwierdzić, że ich 

zawartość korespondowała w wysokim stopniu z poglądami testowanymi w badaniu 

eksperymentalnym. Oznacza to, że zmiany w postawach nie były przypadkowe, a wynikały w 

dużej mierze z treści zawartych w oglądanych filmach. 

Warto zauważyć, że badani w przeważającej większości już na wstępie uważali się za osoby 

dbające o środowisko.  Osoby te już przed przystąpieniem do badania miały pozytywne 

postawy wobec ekologicznych rozwiązań energetycznych i w niewielkim stopniu popierały 

rozwiązania oparte na węglu. Fakt, że obejrzane materiały wpłynęły na postawy tej grupy, 

świadczy o jakości stworzonego materiału. Oczywiście nie wiadomo, czy materiały filmowe 

byłby podobnie skuteczne dla osób mniej zaangażowanych w ochronę środowiska 

naturalnego.  Zwykle jednak u osób z mniej pozytywną postawą wobec danej kwestii 

przestrzeni do pozytywnej zmiany jest więcej. 

 

 

 


