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SZANOWNI PAŃSTWO,
W ubiegłym roku, kiedy zaczęliśmy prace nad wiodącym projektem „WP Naturalnie”, w naszych
głowach pojawiło się wiele pytań. Zastanawialiśmy się z jak dużym zainteresowaniem się spotka,
na jakim poziomie jest wiedza o środowisku i świadomość Polaków na temat zagrożeń, które
niosą ze sobą zmiany klimatu. Chcieliśmy dowiedzieć się, nad którymi zagadnieniami powinniśmy
skupić się najbardziej.
„Zbadajmy to!”
Nikt wcześniej nie przeprowadził podobnego badania na tak dużą skalę, więc postanowiliśmy
podjąć wyzwanie!
Do współpracy zaprosiliśmy fundację Czyste Powietrze, twórcę Szczytu Klimatycznego TOGETAIR,
która

działa

na

rzecz

budowania

świadomości

ekologicznej

w

Polsce.

Naszym wspólnym celem była weryfikacja poziomu wiedzy Polaków na temat ekologii, a w
następnych

krokach

promocja

ekologicznych

postaw

i

edukacja

ekologiczna.

EkoTest dotyczył takich zagadnień, jak: oszczędzanie wody, elektromobilność, gospodarka
odpadami, jakość powietrza.
Odpowiedzi uczestników pomogą nam w wypracowaniu rekomendacji działań, które należy
podjąć, aby polepszyć stan środowiska w Polsce oraz w prowadzeniu rzetelnej edukacji
ekologicznej naszych zainteresowanych Użytkowników.
Po dwóch miesiącach zbierania odpowiedzi w III etapach testu, oddajemy w Państwa ręce gotowy
raport o świadomości ekologicznej Polaków.
Zebraliśmy ponad 100 tysięcy odpowiedzi
Średni wynik EkoTestu to 61 punktów. Dla Polaków najłatwiejsze okazały się pytania zawarte w III
fali testu, a najtrudniejsze w II fali EkoTestu. Ogólnie najlepiej wypadli panowie (64 pkt), osoby w
wieku 25-44 lata (62 pkt) oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (61,5
pkt).
Z przyjemnością dzielimy się z Państwem poniższym raportem, który podzieliliśmy na obszary
tematyczne – Woda, Oszczędzanie energii i jakość powietrza oraz Recykling i gospodarowanie
żywnością. Mamy nadzieje, że wiedza Polaków o ekologii z każdym miesiącem będzie się
zwiększać – my na pewno dołożymy do tego wszelkich starań.
Posadzimy Las na Zawsze Wirtualnej Polski
Na samym początku zobowiązaliśmy się, że za każdy wypełniony test przekażemy 1zł na
posadzenie lasu wraz z fundacją Las na Zawsze.
Las Wirtualnej Polski powstanie w październiku 2021, w miejscowości Olędy pod Siedlcami.
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I. WODA
Które zagadnienia sprawiły najwięcej trudności?
Gdzie znajduje się większość zasobów wody słodkiej na Ziemi
(prawie 70%)
Lodowcach i pokrywie
lodowej

67%

Źródłach podziemnych

Rzekach i jeziorach

22%

11%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735.

2/3 ankietowanych prawidłowo wskazało, że najwięcej słodkiej wody znajduje się w lodowcach.
Prawidłową odpowiedź częściej wskazywali mężczyźni (75%) niż kobiety (64%) oraz mieszkańcy miast
powyżej 500 tys. mieszkańców (71%).
22% Polaków wskazało na wody podziemne. Ta odpowiedź częściej zmyliła osoby do 44 roku życia.
11% twierdziło, że największym zasobem są rzeki i jeziora. Tę odpowiedź częściej wskazywały osoby
55+ (14%).
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Jaki procent zasobów wody na Ziemi to wody słodkie (nadające się
do picia)?
Ok. 3%

58%

Ok. 12%

Ok. 24%

34%

8%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735.

58% badanych prawidłowo wskazało, że tylko ok. 3% wody znajdującej się na Ziemi to woda pitna.
Częściej prawidłowo odpowiadali mężczyźni (66%) niż kobiety (54%), osoby młode - 15-24 lata (72%)
oraz mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców – 62%.
Co trzeci ankietowany wskazał czterokrotnie wyższą wartość. Tę odpowiedź częściej wskazywali
ankietowani w wieku 45+.
8% Polaków miało nadzieję, że słodkiej wody mamy na Ziemi ok. 24%

Ile wody rocznie można zaoszczędzić, skracając swój codzienny
prysznic o 3 minuty?
Ok. 2 000 litrów

45%

Ok. 1 100 litrów

Ok. 300 litrów

41%

14%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735.
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Skracając kąpiel o 3 minuty można zaoszczędzić do 1,1 tys. litrów wody - wiedziało o tym 41%
badanych (częściej mężczyźni - 42% oraz osoby do 34 roku życia - 47%). Badani częściej wskazywali, że
jest to aż 2 tys. litrów, częściej mężczyźni (47%) oraz osoby w wieku 45-54 lata (49%). 1/7
ankietowanych sądziła, że jest to tylko 300 litrów, częściej kobiety (15%).

Jaki jest dzienny ślad wodny statystycznego Polaka?
Ok. 1 900 l

46%

Ok. 190 l

33%

Ok. 3 900 l

21%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735. Dokładna treść
pytania: Jaki jest dzienny ślad wodny statystycznego Polaka? (ilość wody zużywanej bezpośrednio oraz potrzebnej
do wyprodukowania żywności i towarów, które kupujemy).

Tylko 1/5 badanych znała prawidłową odpowiedź na pytanie o ślad wodny, który wynosi 3,9 tys.
litrów. Tę odpowiedź częściej wskazały kobiety (22%) oraz osoby w wieku 15-24 lata (25%).
Większość ankietowanych celowała w środkową wartość tj. 1,9 tys. litrów (46%). Co trzeci badany
wskazał 190 litrów. Największymi optymistami byli mężczyźni (36%).

OPINIE UCZESTNIKÓW
Które z poniższych metod stosujesz aby zaoszczędzić wodę?
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Biorę prysznic zamiast
kąpieli w wannie

80%

Mam dwuprzyciskową
spłuczkę w toalecie

72%

Staram się odkręcać kran
na mały strumień

70%

Korzystam ze zmywarki

68%

Mam perlator w kranie,
który ogranicza strumień

48%

Zbieram deszczówkę do
podlewania roślin
Używam wodę z mycia
do podlewania roślin

32%
11%

TO CIEKAWE!
Oszczędzanie wody
Najczęściej stosowanym sposobem oszczędzania wody jest rezygnacja z kąpieli
w wannie na rzecz prysznica (80%).
Niemal 3/4 ankietowanych posiada w toalecie dwuprzyciskową spłuczkę (72%). Co
może być efektem podaży tego typu produktów na rynku, niekoniecznie powiązaną z
chęcią oszczędzania wody.
70% badanych stara się odkręcać kran na mały strumień, a 68% Polaków korzysta ze
zmywarki.
Tylko połowa badanych deklarowała, że ma perlator.
Zbieranie deszczówki częściej wskazywali mieszkańcy wsi oraz miast do 20 tys.
mieszkańców. Mieszkańcy wsi zbierają również wodę po myciu, aby wykorzystać ją do
podlewania (14%).
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II. OSZCZĘDZANIE ENERGII I JAKOŚĆ
POWIETRZA
Które zagadnienia sprawiły najwięcej trudności?
Co ma największy wpływ na złą jakość powietrza w Polsce?
Emisja z pieców
grzewczych
(„kopciuchów”) oraz
lokalnych kotłowni
węglowych

61%

Emisja z zakładów
przemysłowych

Transport drogowy
(spaliny
samochodowe)

26%

14%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.

Sześciu na dziesięciu badanych prawidłowo zaznaczyło, że spalanie węgla w piecu ma największy
wpływ na złą jakość powietrza. 1/4 ankietowanych sądziła, że bardziej szkodliwa jest emisja
z zakładów przemysłowych. Częściej prawidłowo odpowiadali mężczyźni (64%) niż kobiety (60%) oraz
osoby w wieku 45-54 lata (65%).
Im mniejsza miejscowość (wsie i miasta do 100 tys. mieszkańców), tym więcej wskazań na „kopciuchy”
– 63%. Wśród dużych miast – powyżej 200 tys. mieszkańców – częściej wskazywano na emisję
z zakładów przemysłowych (28%).
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Którym z poniższych przywilejów cieszą się w Polsce posiadacze aut
elektrycznych?
Mogą jeździć po
buspasach

57%

Nie muszą płacić
podatku drogowego
Płacą niższe rachunki
za prąd w
gospodarstwie
domowym

31%

12%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.

57% badanych prawidłowo wskazało, że właściciele aut elektrycznych mogą jeździć po buspasach.
Tematyka motoryzacyjna przysporzyła mniej trudności mężczyznom (72%) niż kobietom (50%).
W przywilejach dla właścicieli aut elektrycznych lepiej zorientowani byli badani w wieku 25-44 lata
(62%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (66%). Trzech na dziesięciu badanych
wskazało, że właściciele elektryków nie muszą płacić podatku drogowego.
12% Polaków sądziło, że właściciel auta elektrycznego może liczyć na bonifikatę za zużyty w domu
prąd.

Ile osób rocznie umiera w Polsce z powodu zanieczyszczeń
powietrza?
Ok. 45 tysięcy

56%

Ok. 4,5 tysiąca

450 tysięcy

32%

12%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.
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Ponad połowa badanych (56%) prawidłowo wskazała, że rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza
w Polsce umiera ok. 45 tys. osób. Wyższy odsetek prawidłowych wskazań odnotowano w grupie
mężczyzn (62%) niż kobiet (53%) oraz wśród osób 55+ (59%).
1/3 ankietowanych sądziła, że jest to ok. 4,5 tys. osób. Częściej tę odpowiedź wskazywały kobiety (35%)
niż mężczyźni (26%).

Ile pojazdów z napędem elektrycznym było zarejestrowanych
w Polsce pod koniec maja 2021 roku?
Ok. 25 tys.

39%

Ok. 10 tys.

38%

Ok. 50 tys.

23%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679. Dokładna
treść pytania: Ile pojazdów z napędem elektrycznym (tzn. w pełni elektrycznych lub hybryd) było zarejestrowanych
w Polsce pod koniec maja 2021 r.?

Widać, że pytanie o liczbę zarejestrowanych w Polsce aut elektrycznych nie było dla uczestników
EkoTestu łatwe. Większość odrzuciła najwyższą wartość 50 tys. aut, a głosy rozbiły się pomiędzy
odpowiedzi: 25 tys. aut, a 10 tys. aut.
Prawidłową odpowiedzią było 25 tys. aut elektrycznych lub hybryd. Częściej wskazały ją osoby do 34
roku życia (43%) oraz mieszkańcy dużych miast powyżej 200 tys. mieszkańców (41%).
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Ile tlenu w ciągu doby wytwarza jeden hektar lasu?
Ok. 450 kg tlenu

45%

Ok. 700 kg tlenu

40%

Ok. 125 kg tlenu

16%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala III - wrzesień 2021, Ogółem N=37 603.

45% badanych sądziła, że w ciągu doby hektar lasu wytwarza ok. 450 kg tlenu, częściej wskazywały tę
odpowiedź panie (47%) oraz osoby w wieku 15-24 lata (48%).
Wyniki jest zdecydowanie bardziej optymistyczny – ok. 700 kg tlenu. Tę odpowiedź wskazało 40%
ankietowanych. Najlepiej odpowiedziały osoby 55+ (46%). 16% Polaków wskazała, że jest to ok. 125 kg
tlenu, częściej mężczyźni (17%).

Ile jest w polskich domach kotłów, które nie spełniają żadnych norm
ekologicznych?
Prawie 3 miliony

63%

1 milion

300 tys.

28%

9%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679. Dokładna
treść pytania: Ile jest w polskich domach kotłów tzw. „kopciuchów”, które nie spełniają żadnych norm
ekologicznych?

Blisko 2/3 respondentów prawidłowo wskazało, że w polskich domach jest prawie 3 mln „kopciuchów”.
Częściej rację mieli panowie (65%) niż panie (62%), mieszkańcy wsi (68%).
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28% badanych liczyło na to, że jest to już tylko 1 mln, częściej osoby młode 15-24 lata (32%).

Które z poniższych urządzeń zużyje więcej prądu podczas godziny
pracy?
Suszarka do prania

55%

Kuchenka indukcyjna

Zmywarka

35%

10%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.

Ponad połowa Polaków sądziła, że suszarka do prania zużywa najwięcej prądu podczas godzinnej
pracy (55%). Im wyższy wiek badanych, tym częstsze wskazania suszarki jako najbardziej
prądochłonnego urządzenia: 15-24 lata (48%) vs 55+ (60%).
Ok. 1/3 ankietowanych prawidłowo wskazała na kuchenkę indukcyjną. Panowie częściej wskazywali
prawidłową odpowiedź (43%) niż panie (32%). 10% Polaków sądziła, że najbardziej energochłonnym
urządzeniem jest zmywarka.

Ile małych instalacji fotowoltaicznych produkowało w Polsce prąd w
2020 roku?
Ok. 100 tys.

49%

Ok. 450 tys.

Ok. 50 tys.

30%

22%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.

Niemal połowa badanych sądziła, że rocznie w Polsce w ubiegłym roku działało ok. 100 tys. małych
instalacji fotowoltaicznych, częściej osoby do 24 lata (51%).
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Prawidłową odpowiedzią było 450 tys. Wskazało ją 30% badanych, częściej panowie (31%).
1/5 badanych sądziła, że było to tylko 50 tys. instalacji, częściej osoby 45+ (23%) oraz mieszkańcy
miast powyżej 500 tys. mieszkańców (24%).

Jaki rodzaj ogrzewania domów jest najbardziej popularny w Polsce?
Węgiel kamienny (piec
węglowy)

55%

Ciepło z sieci miejskiej

25%

Gaz ziemny (piec
gazowy)
Drewno opałowe
(kominek lub piec)

13%

7%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.

Tylko 1/4 badanych znała prawidłową odpowiedź na pytanie o najpopularniejszy rodzaj ogrzewania
w Polsce czyli ciepło z sieci. Tę odpowiedź częściej wskazywały kobiety (27%) niż mężczyźni (22%),
osoby 55+ (28%) oraz mieszkańcy miast o wielkości powyżej 100 tys. (30%).
Większość ankietowanych sądziła, że najpopularniejszym sposobem ogrzewania jest spalanie węgla
kamiennego (55%). Częściej uważali tak mężczyźni (60%), osoby 55+ (57%) oraz mieszkańcy wsi (68%)
i miast do 100 tys. mieszkańców (61%).
13% ankietowanych wskazała, że najpopularniejszy jest gaz ziemny.
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Czy wiesz, ile energii możesz zaoszczędzić, przełączając smartfon
z ekranem OLED w tryb ciemny?
Ok. 30%

72%

Ok. 50%

Max. 5%

22%

6%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala III - wrzesień 2021, Ogółem N=37 603.

72% badanych wiedziała, że przełączając smartfon w tryb ciemny mogą zaoszczędzić ok. 30% energii.
Więcej prawidłowych wskazań miały kobiety (74%). 1/5 ankietowanych sądziła, że dzięki przełączeniu
się na ciemny tryb zaoszczędzą ok. 50% baterii. 6% ankietowanych wskazało odpowiedź „max 5%”.
Użytkownicy Strony Głównej WP oraz ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski, mogą
włączyć tryb ciemny. Pozwala on m.in. na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany
typu OLED, na przykład w telefonach komórkowych.

OPINIE UCZESTNIKÓW
Czy w perspektywie 5 lat zamierzasz kupić samochód elektryczny?

Tak

Nie

Nie wiem / trudno
powiedzieć

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

18%
17%
21%
37%
35%
40%

45%
48%
39%
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Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679. Strzałkami
zaznaczono różnice istotne statystycznie.

Plany zakupu auta elektrycznego w okresie najbliższych 5 lat ma 1/5 badanych.
Częściej mężczyźni (21%) i osoby mieszkające w największych miastach (powyżej 500 tys.
mieszkańców) – 20%.
45% badanych nie wie jeszcze, czy będzie rozważać zakup takiego auta, częściej kobiety i osoby młode
15-24 lata (po 48% wskazań).

Bariery zakupu auta elektrycznego
49%
46%

Wysoka cena
W ogóle nie planuję
kupować samochodu

28%
32%

19%
24%
21%

Za mało stacji ładowania

20%
16%

Mały zasięg pojazdu na
jednym ładowaniu

Nie mam prawa jazdy

11%
9%
10%
10%
13%

Wysokie koszty napraw

5%
4%

Ogólny brak przekonania
do zalet aut elektrycznych

3%
2%
4%

Inne

32%
29%

11%
13%

7%

Długi czas ładowania
baterii

56%

9%

18%

c

c

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna

c

c

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=22 578 – osoby
nieplanujące lub niezdecydowane na zakup auta elektrycznego.
Strzałkami zaznaczono różnice istotne statystycznie.

Główną przeszkodą do zakupu auta elektrycznego jest jego wysoka cena (49%). Jest to czynnik częściej
wskazywany przez panów (56%).
Na drugim miejscu uplasował się ogólny brak planów zakupu auta w ciągu najbliższych 5 lat, częściej
wskazywany przez kobiety (32%).
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Badani wskazali również, że infrastruktura do ładowania pojazdów jest za mało rozwinięta (24%) oraz
że auta elektryczne mają za mały zasięg (20%).
Wśród innych odpowiedzi badani zwracali uwagę m.in. na: ograniczoną żywotność baterii i problem
z ich składowaniem (1%), pozornością ekologicznością wynikającą z uzależnieniem się Polski od energii
pochodzącej z węgla (0,6%) oraz nieekologiczną produkcję (0,3%) m.in. wydobycie rzadkich surowców,
transport samochodów i podzespołów tankowcami, ślad węglowy.

Jakie jest główne źródło ogrzewania w Twoim domu?
Ciepło z sieci np.
elektrociepłownia

47%

Kocioł gazowy

28%

Kocioł węglowy

11%

Ogrzewanie elektryczne

6%

Odnawialne źródła
energii

5%

Piec na biomasę

Kocioł na olej opałowy

3%
1%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679.

Blisko połowa badanych wskazała, że posiada ogrzewanie pochodzące z sieci (47%). Częściej byli to
mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (65%)oraz osoby w wieku 25-34 lata (59%).
28% badanych ma ogrzewanie gazowe, częściej osoby 45+ (35%) oraz mieszkańcy miast do 100 tys.
mieszkańców (36%).
Tylko 11% ankietowanych posiada piec węglowy, częściej mężczyźni, osoby 15-24 lata (17%) oraz
mieszkańcy wsi (33%) i miast do 20 tys. mieszkańców (17%).
Na wsi w małych miastach do 20 tys. mieszkańców popularnością cieszą się kotły na biomasę: drewno,
brykiet czy pellet (7%).
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Ile więcej jesteś w stanie zapłacić za produkty, których produkcja
i dystrybucja jest w 100% neutralna dla klimatu?
28%
28%
26%

Do 10%

27%
27%
26%

11% do 20%
16%
17%
13%

21% do 30%

31% do 50%

51% i więcej

Nie chcę płacić więcej

7%
7%
6%

Ogółem
Kobieta

4%
4%
4%

Mężczyzna
19%
17%

24%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679. Strzałkami
zaznaczono różnice istotne statystycznie.

Większość badanych (55%) jest skłonna zapłacić maksymalnie do 20% więcej za gwarancję produkcji
i dystrybucji produktu w sposób neutralny dla klimatu. Do 10% więcej są skłonni zapłacić osoby 45+
(31%).
Osoby do 44 roku życia (30%) oraz mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (30%) częściej
wskazywali wartość 11%-20%. Panowie częściej zaznaczali, że nie chcą za taką gwarancję płacić więcej
(24%).
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TO CIEKAWE!
Skłonność do zapłaty więcej za produkcję i dystrybucję towarów w sposób neutralny dla
klimatu
Większość badanych (55%) jest skłonna zapłacić maksymalnie do 20% więcej za
gwarancję produkcji i dystrybucji produktu w sposób neutralny dla klimatu. Do 10%
więcej są skłonni zapłacić osoby 45+ (31%). Osoby do 44 roku życia (29%) oraz
mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (31%) częściej wskazywali wartość 11%20%.
19% badanych nie chce zapłacić więcej za taki produkt, częściej panowie (24%).

Zakup auta elektrycznego
Plany zakupu auta elektrycznego w okresie najbliższych 5 lat ma 1/5 badanych.
Częściej mężczyźni (21%) i osoby mieszkające w największych miastach (powyżej 500
tys. mieszkańców) – 20%. 45% badanych nie wie jeszcze, czy będzie rozważać zakup
takiego auta.
Główną przeszkodą do zakupu auta elektrycznego jest jego wysoka cena (49%). Na
drugim miejscu uplasował się ogólny brak planów zakupu auta w ciągu najbliższych 5
lat. Badani wskazali również, że infrastruktura do ładowania pojazdów jest za mało
rozwinięta (24%) oraz że auta elektryczne mają za mały zasięg (20%).
Ogrzewanie domów
Blisko połowa badanych wskazała, że posiada ogrzewanie pochodzące z sieci (47%).
Częściej byli to mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz osoby w wieku
25-34 lata.
28% badanych ma ogrzewanie gazowe, częściej osoby 45+ (34%) oraz mieszkańcy
miast powyżej 20 do 100 tys. mieszkańców.
Tylko 11% ankietowanych posiada piec węglowy, częściej mężczyźni, osoby 15-24 lata
(17%) oraz mieszkańcy wsi (33%) i miast do 20 tys. mieszkańców (17%).
Co trzeci badany wskazał, że w Polsce jest zbyt dużo starych samochodów, które
negatywnie oddziaływają na środowisko.
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III. RECYKLING I GOSPODAROWANIE
ŻYWNOŚCIĄ
Które zagadnienia sprawiły najwięcej trudności?
Jaki procent plastikowych butelek (PET) po napojach ma być
poddanych recyklingowi do 2030 r.?
90%

49%

60%

30%

43%

8%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735. Dokładna treść
pytania: Jaki procent plastikowych butelek (PET) po napojach ma być poddanych recyklingowi do 2030 r. zgodnie
z unijną dyrektywą SUP wdrażaną w lipcu 2021?

Blisko połowa badanych wiedziała, że do 2030 roku 90% butelek PET ma być ponownie przetworzona.
Więcej prawidłowych wskazań mieli mężczyźni (59%) oraz osoby w wieku 35-54 lata.
43% Polaków sądziło, że recyklingowi zostanie poddanych 60% butelek. Tę odpowiedź częściej
wskazywały kobiety (47%) oraz osoby do 34 roku życia.
8% ankietowanych wskazało odpowiedź „30%”. Ta odpowiedź najczęściej zmyliła osoby młode –
15-24 lata (9%).
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Ilu Polaków przechowuje w domach zużyty sprzęt elektroniczny lub
elektryczny?
Ponad połowa

71%

Co trzeci

Co dziesiąty

24%

6%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala III - wrzesień 2021, Ogółem N=37 603.

71% badanych wskazało, że ponad połowa Polaków posiada w domu zepsuty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, częściej mężczyźni oraz osoby po 35 roku życia (po 73% wskazań).
1/4 ankietowanych sądziła, że taki sprzęt magazynuje co trzeci Polak, częściej wskazywały tę
odpowiedź kobiety oraz osoby w wieku 15-34 lata (po 26% wskazań).
Tylko 6% badanych twierdziło, że zużyty sprzęt przechowuje co dziesiąty Polak.

Jaki procent Polaków wyrzuca - zamiast oddać lub sprzedać - rzeczy,
które nadają się jeszcze do użycia?

Wyrzucane jest 27%
rzeczy

86%

Wyrzucane jest 15%
rzeczy

Wyrzucane jest 7%
rzeczy

10%

4%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala III - wrzesień 2021, Ogółem N=37 603. Dokładna treść
pytania: Jaki jest dzienny ślad wodny statystycznego Polaka? (ilość wody zużywanej bezpośrednio oraz potrzebnej
do wyprodukowania żywności i towarów, które kupujemy). Dane na podstawie wyników sondażu CBOS.
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Tylko 4% badanych znała prawidłową odpowiedź na pytanie o procent wyrzucanych rzeczy, które
nadają się jeszcze do użytku. Tę odpowiedź częściej wskazały osoby 55+ (6%).
Większość ankietowanych wskazała 27% (86%), częściej osoby w przedziale wiekowym 25-54 lata
(89%) oraz mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (88%).
Jeden na dziesięciu badanych wskazał odpowiedź „15%”.

OPINIE UCZESTNIKÓW
Codzienne sposoby na gospodarowanie żywnością
55%
54%
56%

Kupuję mniejsze ilości
jedzenia, ale częściej
Przed wyjściem do sklepu
robię listę i kupuję tylko
produkty z listy

47%
48%
44%

Jedzenie, którego nie
zjadam od razu, mrożę
albo przetwarzam

47%
51%
36%

Ustawiam produkty w
kolejności od najkrótszej
do najdłuższej daty
przydatności
Kupuję tylko produkty o
odpowiednio długim
terminie przydatności do
spożycia
Nadwyżki jedzenia
przekazuję znajomym /
placówkom pomocowym

Inne

c

c

22%
23%
21%
20%
20%
21%
Ogółem
5%
6%
4%
1%
1%
2%

Ź
r

Kobieta
Mężczyzna
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Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, o
Fala II - sierpień - wrzesień 2021, Ogółem N=27 679. Strzałkami

:
zaznaczono różnice
istotne statystycznie.
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Najczęściej stosowaną metodą niemarnowania jedzenia jest kupowanie na raz mniejszych ilości (55%).
Tę metodę częściej wybierali mężczyźni (56%) oraz osoby do 44 roku życia (57%).
Blisko połowa badanych poleca robić przed wyjściem do sklepu listę (47%). Ta lista produktów może
być też efektem ułożonego na cały tydzień jadłospisu, tę odpowiedź częściej wybierały kobiety (48%)
oraz osoby do 44 roku życia (51%).
Panie oraz osoby 15-24 lata częściej wskazywały również na przetwarzanie lub mrożenie posiadanych
zapasów, aby się nie zepsuły (odpowiednio 51% i 53%).
Ustawianie produktów w lodówce względem daty przydatności praktykują częściej kobiety (23%),
osoby w wieku 25-34 lata (29%) oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. osób (25%).
Zakup produktów o odpowiednio długim terminie stosują częściej mężczyźni (21%), osoby 15-34 lata
(27%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób (22%)
Wśród innych odpowiedzi pojawiły się: dokarmianie zwierząt resztkami, kompostowanie oraz
korzystanie z aplikacji / serwisów foodshareingowych oraz ofert produktów z krótkim terminem
przydatności w obniżonej cenie dostępnych w sklepach stacjonarnych.

Czy w okresie najbliższych 6 miesięcy planujesz ograniczyć spożycie
mięsa?
Tak
Ogółem

Nie

44%

Kobieta
Mężczyzna

W ogóle nie jem mięsa
49%

57%

31%

Ź
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44% respondentów stwierdziło, że są gotowi ograniczyć spożycie mięsa, aby przeciwdziałać
negatywnym zmianom klimatu. Częściej taką postawę prezentowały kobiety (57%) i osoby 45+ (52%).
49% Polaków nie chce ograniczać spożycia mięsa, częściej mężczyźni oraz osoby w wieku 25-34 lata
(po 58% wskazań).
7% Polaków zadeklarowało, że w ogóle nie je mięsa, częściej panie (12%), osoby w wieku 15-24 lata
(11%), 45-54 lata (9%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (10%).

Jak oceniasz swój poziom wiedzy na temat segregacji odpadów?
1 - Bardzo mało wiem o segregacji odpadów

2

3

4

5 - Wiem wszystko na temat segregacji

Ogółem 2%7%

37%

45%

10%

Kobieta 2% 7%

38%

44%

9%

Mężczyzna 2% 6%

35%

15 - 24 lat 1% 9%
25 - 34 lat 1% 7%
35 - 44 lat 1% 6%
45 - 54 lat 2%6%
55 lat i więcej

3% 7%

46%

44%

40%

41%

43%

38%
33%
32%

11%

45%
48%
46%

6%
7%
9%
11%
13%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735. Strzałkami
zaznaczono różnice istotne statystycznie.

55% badanych ocenia swoją wiedzę na temat segregacji bardzo wysoko.
37% Polaków wystawia sobie średnią ocenę 3.
Tylko nieliczni deklarują, że mało wiedzą o segregacji śmieci (9%).
Wyższe oceny wstawiali sobie panowie (oceny 4 lub 5 przyznało sobie 57% mężczyzn). Kobiety częściej
przyznawały sobie ocenę środkową czyli „3” (38%).
Im wyższy wiek badanych, tym większa deklarowana wiedza o segregacji.
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Czy segregujesz śmieci?
Tak
Ogółem

15 - 24 lat

25 - 34 lat

35 - 44 lat

Nie
93%
87%

7%

13%

89%
93%

11%

7%

45 - 54 lat

95%

5%

55 lat i więcej

97%

3%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735.

Niemal wszyscy ankietowani deklarują, że segregują śmieci. Im wyższy wiek, tym wyższy odsetek osób
segregujących (15-24 lata – 87% vs 97% wśród osób 55+).
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Zachęty do segregacji odpadów – porównanie
69%
70%

Widoczne oznaczenia na
opakowaniach produktów,
gdzie je wyrzucić

60%
69%
70%

Maszyny ustawione obok
sklepów do odbioru pustych
opakowań w zamian za…

55%
58%
58%
54%

Więcej koszy do segregacji
śmieci w przestrzeni
publicznej

53%
54%

Niższe opłaty za odpady w
przypadku poprawnej
segregacji

45%

36%
36%

Kampania edukacyjna w
mediach na temat
segregacji
Inne

25%
1%
1%
4%

Ogółem
Segregujący
Niesegregujący

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala I - lipiec – wrzesień 2021, Ogółem N=35 735. Strzałkami
zaznaczono różnice istotne statystycznie.

Poziom segregacji odpadów można poprawić dzięki wprowadzeniu lepszych oznaczeń dla sposobu
segregacji opakowań (69%), szczególnie jest to ważne dla osób do 34 roku życia (77%).
Polacy chcieliby również mieć ułatwiony sposób zwrotu pustych opakowań i odzyskania kaucji (69%).
Aktualnie część sklepów przyjmuje szklane opakowania wyłącznie na podstawie paragonu.
Trzecim sposobem zwiększenia udziału segregowanych śmieci jest umieszczenie większej liczby koszy
do segregacji w przestrzeni publicznej. Jako wzór badani podawali Gdańsk i Toruń – miasta
posiadające system segregacji i podziemnego przechowywania śmieci wyrzucanych w przestrzeni
publicznej. Ten postulat zgłaszali częściej mieszkańcy miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców
oraz osoby do 34 roku życia (66%).
Ponad połowa badanych chciałaby obniżenia opłat za śmieci segregowane, głównie mieszkańcy wsi
(61%).
Osoby niesegregujące rzadziej wskazywały każdą z zachęt jako potencjalny czynnik mobilizujący do
zmian zachowań.
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Czy wiesz, gdzie w Twojej okolicy jest najbliższy Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK)?
Tak

Nie

Ogółem

74%

Kobieta

26%

70%

Mężczyzna

30%

76%

15 - 24 lat

24%
47%

53%

25 - 34 lat

69%

35 - 44 lat

31%
22%

78%

45 - 54 lat

81%

19%

55 lat i więcej

81%

19%

Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala III - wrzesień 2021, Ogółem N=37 603. Strzałkami
zaznaczono różnice istotne statystycznie.

¾ badanych wie, gdzie w okolicy znajduje się najbliższy PSZOK. Częściej taką wiedzą mogą pochwalić
się panowie (76%) oraz osoby po 35 roku życia (80%). Wyższą świadomość lokalizacji PSZOK mają
osoby mieszkające na wsi oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców (79%).

Co - Twoim zdaniem - mogłoby zwiększyć zaangażowanie Polaków
w oddawanie elektroodpadów do PSZOK?
Korzyści materialne
(np. bony zakupowe) za oddanie
elektroodpadów

69%
67%
70%
37%

Większa liczba punktów zbiórki

34%

43%

28%
30%
27%

Akcja edukacyjna na ten temat

Nic

1%
1%
2%

Inne

1%
1%
1%

Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
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Źródło: badanie WPM we współpracy z Togetair, Fala III - wrzesień 2021, Ogółem N=37 603. Strzałkami
zaznaczono różnice istotne statystycznie.

Badani największą szansę w zwiększeniu zaangażowania w oddawanie elektroodpadów upatrują
w korzyściach materialnych (69% wskazań) np. otrzymaniu rabatu / talonu na nowy sprzęt, biletów do
placówek kulturalnych, w zwrocie kosztów dostawy sprzętu do punktu, gratyfikacji pieniężnej czy
zwrocie kaucji. Korzyści materialne częściej wskazywali mężczyźni (70%) oraz osoby w wieku 15-34 lata
(72%). Im starsi ankietowani tym częstotliwość wskazywania tej odpowiedzi się zmniejszała (55 lat
i więcej - 64%).
Polacy chcieliby mieć większy dostęp do PSZOK, dlatego postulowali, aby punktów było więcej (37%)
oraz, żeby były dłużej i częściej otwarte (0,2% wskazań w ramach odpowiedzi „inne”). Poprawa
dostępności jest szczególnie ważna dla kobiet (45%), osób młodych – 15-34 lata (40%) oraz
mieszkańców miast powyżej 200 tys. osób (41%).
28% badanych chciałoby, aby popularyzować wiedzę na temat lokalizacji PSZOK oraz odpadów, które
można tam oddać. Częściej tego zdania były kobiety (43%), osoby młode 15-24 lata (41%) oraz
mieszkańcy miast powyżej 200 tys. osób (30%).
W odpowiedziach otwartych – kategoria „inne” - badani skarżyli się na limity śmieci, formalności
i rejonizację. Wskazywali również, że gabaryty i odpady niebezpieczne powinny być odbierane spod
domu, najlepiej na zgłoszenie.

TO CIEKAWE!
Wiedza o segregacji i segregowanie śmieci
2/3 ankietowanych wskazało, że największym problemem jest rosnąca ilość śmieci,
w tym także marnowanie żywności. 65% ankietowanych wskazało na uzależnienie od
węgla w zakresie produkcji energii.
55% badanych ocenia swoją wiedzę na temat segregacji bardzo wysoko. 37% Polaków
wystawiła sobie średnią ocenę 3. Tylko nieliczni mało wiedzą o segregacji śmieci.
Wyższe oceny wstawiali sobie panowie (oceny 4 lub 5 wskazało 57% mężczyzn).
Kobiety oceniały się surowiej, częściej na 3 (38%). Im wyższy wiek badanych, tym
większa deklarowana wiedza o segregacji.
Niemal wszyscy ankietowani deklarują, że segregują śmieci. Im wyższy wiek, tym wyższy
odsetek osób segregujących (15-24 lata – 87% vs 97% wśród osób 55+).
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Motywatory do segregacji śmieci
Poziom segregacji odpadów można poprawić dzięki wprowadzeniu oznaczeń sposobu
segregacji opakowań (69%), szczególnie jest to ważne dla osób do 34 roku życia (77%).
Należy zwrócić uwagę, że osoby do 34 roku życia częściej wskazywały, że brakuje im
wiedzy na temat segregacji, więc dodatkowe oznaczenia byłyby dla nich idealną
wskazówką do prawidłowego segregowania odpadów.
Polacy chcieliby również mieć ułatwiony sposób zwrotu pustych opakowań i odzyskania
kaucji (69%). Aktualnie część sklepów przyjmuje szklane opakowania wyłącznie na
podstawie paragonu.
Trzecim sposobem zwiększenia udziału segregowanych śmieci jest zapewnienie
większej liczby koszy do segregacji w przestrzeni publicznej. Jako wzór badani
wskazywali Gdańsk i Toruń – miasta posiadające system segregacji i podziemnego
przechowywania śmieci, które są wyrzucane w przestrzeni publicznej. Ten postulat
zgłaszali częściej mieszkańcy miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców oraz osoby
do 34 roku życia (66%).
Ponad połowa badanych chciałaby obniżenia opłat za śmieci segregowane, głównie
mieszkańcy wsi (61%).

Sposoby niemarnowania jedzenia
Najczęściej stosowaną metodą niemarnowania jedzenia jest kupowanie na raz
mniejszych ilości (55%).
Blisko połowa badanych poleca robić przed wyjściem do sklepu listę (47%).
47% badanych przetwarza lub mrozi posiadane zapasy jedzenia, aby się nie zepsuły.
Wśród innych odpowiedzi pojawiły się: dokarmianie zwierząt resztkami,
kompostowanie oraz korzystanie z aplikacji / serwisów foodshareingowych oraz ofert
produktów z krótkim terminem przydatności w obniżonej cenie dostępnych w sklepach
stacjonarnych.

Promocja wegetarianizmu i weganizmu w trosce o środowisko
44% respondentów stwierdziło, że są gotowi ograniczyć spożycie mięsa, aby
przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatu. Częściej taką postawę prezentowały
kobiety (57%) i osoby 45+ (52%).
49% Polaków nie chce ograniczać spożycia mięsa, częściej mężczyźni oraz osoby
w wieku 25-34 lata (po 58% wskazań).
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7% Polaków zadeklarowało, że w ogóle nie je mięsa, częściej panie (12%), osoby
w wieku 15-24 lata (11%), 45-54 lata (9%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys.
mieszkańców (10%).

Świadomość lokalizacji najbliższego PSZOK i propozycje popularyzacji
¾ badanych wie, gdzie w okolicy znajduje się najbliższy PSZOK. Częściej taką wiedzą
mogą pochwalić się panowie (76%) oraz osoby po 35 roku życia (80%). Wyższą
świadomość lokalizacji PSZOK mają osoby mieszkające na wsi oraz w miastach do 100
tys. mieszkańców (79%).
Badani największą szansę w zwiększeniu zaangażowania w oddawanie elektroodpadów
upatrują w korzyściach materialnych (69% wskazań) np. otrzymaniu rabatu / talonu na
nowy sprzęt, biletów do placówek kulturalnych, w zwrocie kosztów dostawy,
gratyfikacji pieniężnej czy zwrocie kaucji.
Polacy chcieliby mieć większy dostęp do PSZOK, dlatego postulowali, aby punktów było
więcej (37%) oraz, żeby były dłużej i częściej otwarte.
28% badanych chciałoby, aby popularyzować wiedzę na temat lokalizacji PSZOK oraz
odpadów, które można tam oddać.
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ORGANIZATORZY I PATRONI
Badanie objęte zostało patronatem: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Pozytywnych Idei oraz Fundacji Las na
Zawsze.

Organizatorzy

Patroni
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