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W Polsce ponad osiemdziesiąt procent (86%) respondentów twierdzi, że zmiany klimatyczne to poważny problem,
a 56% uważa, że jest on wręcz „bardzo poważny”. Tylko 7% ankietowanych jest zdania, że sami są odpowiedzialni
za rozwiązywanie kwestii zmian klimatycznych, co stanowi jeden z najniższych wyników w UE. Znacznie większy
odsetek sądzi natomiast, że odpowiedzialne za to są rządy (40%) i Unia Europejska (35%).

Jednakże, pomimo iż respondenci rzadziej niż ankietowani z innych państw UE mówią, że osobiście w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy podjęli jakieś działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi (30%, średnia
dla UE: 49%), pytani szczegółowo o konkretne środki, objawiają znacznie większe zaangażowanie (85%). Badanie
pokazuje, że:

• prawie dwie trzecie (62%, + 3 punkty procentowe w porównaniu z 2013 rokiem) stara się zmniejszyć ilość
odpadów i regularnie segreguje je, by mogły zostać poddane recyclingowi
• 45% (+9 punktów procentowych w porównaniu z 2013 rokiem), gdy tylko jest to możliwe, stara się ograniczyć
używanie produktów jednorazowego użytku
• 35% kupuje żywność lokalną, gdy tylko jest to możliwe, co stanowi wzrost o 13 punktów procentowych w
porównaniu z 2013 rokiem

Odnotowano znaczące wsparcie dla krajowych działań na rzecz podniesienia efektywności energetycznej (85%)
oraz zwiększenia do 2030 roku wykorzystywania energii odnawialnej (83%). Blisko dziewięciu na dziesięciu
respondentów (89%) zgadza się, że walka ze zmianami klimatycznymi będzie skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie
kraje świata będą działać wspólnie.
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