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“Dawniej zmiany klimatyczne zachodziły na przestrzeni dziesięcioleci, a ingerencja człowieka w 
świat przyrody nie była tak agresywna. Dziś świat zmienia się na naszych oczach.  Doświadczyliśmy 
tego aż zbyt namacalnie podczas pandemii lub ostatnio, kiedy Odra z czystej, przyjaznej rzeki 
zmieniła się w taką, która stanowi zagrożenie dla flory, fauny oraz człowieka.  Wiele osób właśnie 
wtedy doceniło to, co straciliśmy. Zaczęto też zastanawiać się jakie kroki należy podjąć, aby 
podobna sytuacja więcej się nie powtórzyła. Podobnie światowa pandemia nie sprawiła, że 
wyzwania i zagrożenia związane z klimatem zniknęły.  



Jako Fundacja Digital University wierzymy, że myślenie o planecie i dbanie o środowisko to tematy 
ważne, nie tylko w momencie kryzysów ekologicznych. Stawiamy na edukację i kształtowanie 
świadomości ekologicznej w szkole. Nasze działania kierujemy zarówno do nauczycieli, uczniów, ale 
również szeroko pojętej szkolnej społeczności. Wierzymy w sprawczość edukacji i 
długoterminowość działań. Dlatego zachęcamy do zakładania przyszkolnych ogrodów, realizowania 
długoterminowych projektów ekologicznych i wspierania się w działaniach na rzecz środowiska w 
społecznościach lokalnych. 



Jednak by to zrobić – konieczne jest również poznanie stanu wyjściowego. Co o ekologii wiedzą 
uczniowie? Co jest dla nich ważne? Czy dostrzegają swoją sprawczość w działaniach na rzecz 
poprawy stanu środowiska? To pytania, które zadaliśmy sobie przygotowując materiał, który 
Państwo czytacie. 



Zapraszamy do zapoznania się z badaniem świadomości ekologicznej. To lektura niezwykle 
interesująca, bo pozwala nam dorosłym spojrzeć na wiedzę i poglądy młodych ludzi w temacie 
ekologii i ochrony środowiska. Dzięki niej Fundacja będzie mogła jeszcze lepiej przygotować swoją 
ofertę edukacyjną i sprawić, aby działania na rzecz środowiska były nie tylko wciągającą przygodą, 
ale też podwaliną pod nasze wspólne, lepsze jutro. 



Zapraszam do lektury i do udziału w naszym programie Be.Eco. 





  

Ela Wojciechowska

Prezeska Fundacji Digital University 



Jakie treści powinny pojawiać 

się częściej w szkole by wzmacniać 
świadomość ekologiczną uczniów

i nauczycieli i jak to robić?

Adam Mariuk

Prezes Zarządu Fundacji Deloitte Polska

“
Świadomość ekologiczna powinna być kształtowana od najmłodszych lat, przede wszystkim 
dlatego, żeby troska o klimat przestała być hobby, a stała się codziennym nawykiem. Regularne 
sortowanie śmieci pozwala na refleksję nad gospodarką odpadami, ponowne wykorzystywanie 
ubrań wyczula na rozróżnienie pomiędzy potrzebami i zachciankami, a prowadzenie przez dzieci 
szkolnego ogródka pozwala im dostrzec zalety bioróżnorodności. W Deloitte wierzymy, że 
skuteczne dbanie o klimat i środowisko, to nie jedna wielka decyzja, a miliony codziennych działań, 
które wszyscy podejmujemy.

 

Bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z dziećmi nie tylko językiem skuteczności i pragmatyki, ale 
również etyki. Nie śmiecę, wyłączam prąd wychodząc z pokoju, zakręcam wodę myjąc zęby – 
wykonuję te czynności nie tylko po to, aby oszczędzać zasoby naturalne i dbać o środowisko, ale 
również dlatego, że jest to słuszne i dobre. Dzieci instynktownie wyłapują niespójności w myśleniu 
dorosłych i zachowaniu, dzięki czemu doskonale widzą, co jest robione „pod publiczkę”, a co wynika 
z autentycznego zainteresowania danym tematem.  Zauważą zatem, że wyłączanie światła ma się 
nijak do przemysłowego wykorzystania energii, a troska o śmieci do ilości odpadów 
produkowanych przez fabryki na całym świecie. Zmiana rozmowy na etyczną pozwala przywrócić 
sens indywidualnym działaniom jako społecznie właściwym. 

 

Wreszcie, idealnie byłoby, gdyby troska o klimat została wpisana w programy edukacyjne i stała 
się częścią działalności pozalekcyjnej szkół. Sporadyczne inicjatywy, organizowanie Dni Ziemi czy 
sadzenie drzew są ważne, ale nie kształtują nawyków i przyzwyczajeń. Trudno wówczas                    
o wyrwanie się z kręgu najbardziej podstawowych sloganów o ekologii i zachęcenie dzieci               
do głębszego zastanowienia się nad swoimi czynami i odpowiedzialnością za nie. Tymczasem, 
wspólne prowadzenie szkolnego ogródka, rozważania o roli natury w literaturze (odczarowanie 
„opisów przyrody”), zadania matematyczne pozwalające obliczać zalety dywersyfikacji gatunków 
nie tylko dają szanse na zwiększenie świadomości ekologicznej, ale mogą również uatrakcyjnić        
te przedmioty, które na co dzień nie kojarzą się z ekologią.




Program Be.Eco

Program Be.Eco to:

Ogólnopolski Program Be.Eco został stworzony z myślą o działaniu w jednym z najważniejszych 
tematów współczesnego świata – ochronie środowiska i działaniach na rzecz klimatu. Działania 
kierowane są do uczniów i nauczycieli z całej Polski. Zależy nam by informacje dotyczące działań 
ekologicznych docierały nie tylko do dużych miast, dlatego wzmożone działania kierujemy               
do miejscowości poniżej 50 000 mieszkańców. 

W ramach Programu budowane jest partnerstwo oparte na współpracy eksperckiej i merytorycznej 
z organizacjami proekologicznymi.  



Program realizowany jest przez Fundację Digital University.  








Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach – nauczycieli, uczniów, szkoły i partnerów.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.be.eco.edu.pl


W ramach których zachęcamy do spotkań z ekspertami, profesjonalistami i praktykami tematu, 
pokazujemy w jaki sposób pracować z uczniami, jak włączać w działania całą szkolną 
społeczność i jak mówić o ekologii językiem atrakcyjnym i zrozumiałym.

By zdobytą podczas webinarów wiedzę mogli wykorzystać przy wsparciu gotowych materiałów.

W którym mogą pokazać czym są dla nich działania ekologiczne.

A w nim quiz wiedzy ekologicznej, zadania realizowane przez szkoły (tzw. challenge).

Otrzymują grant na działania związane z ekologią, które muszą być przez nich zrealizowane      
w kolejnym roku szkolnym. 

Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Konkurs filmowy dla uczniów 

Turniej wiedzy o ekologii dla szkół 

Webinary i warsztaty inspiracyjne dla nauczycieli 

Szkoły – zwycięzcy Turnieju 



O badaniu

Badanie świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli zostało zrealizowane w ramach 
ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej – Be.Eco. Stanowiło element Turnieju wiedzy 
ekologicznej dla szkół Be.Eco, było jednak niezależnym elementem – udział w badaniu nie był 
uzależniony od wcześniejszego wzięcia udziału w Programie. 



Do udziału w badaniu zostali zaproszeni nauczyciele wszystkich poziomów szkół podstawowych 
oraz uczniowie klas 5-8 szkół publicznych i prywatnych. Zaproszenie zostało rozesłane drogą 
mailową oraz ogłaszane poprzez media społecznościowe. Kierowane ono było zarówno do szkół 
biorących aktywny udział w Programie Be.Eco, jak i innych szkół znajdujących się w wykazie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 



Badanie, które odbywało się od kwietnia do maja 2022 roku, przeprowadzane było drogą 
internetową. Zadano 8 pytań, które miały charakter zamkniętej kafeterii jednokrotnego lub 
wielokrotnego wyboru. Uczniowie i nauczyciele odpowiadali na pytania tej samej treści – zmieniała 
się jedynie forma w jakiej polecenia/ pytania były kierowane do ankietowanych. W przypadku 
młodzieży użyta była druga osoba liczby pojedynczej, u nauczycieli zaś zaimkiem Pan/ Pani. 


Postawę do tworzenia kafeterii pytań stanowiły wcześniejsze badania dotyczące świadomości 
ekologicznej – m.in. publikowane przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Pytania te jednak nie 
były wcześniej zadawane uczniom, a grupę badawczą stanowiła tam w większości przypadków 
reprezentatywna grupa dorosłych Polaków.  



Pytania zostały podzielone na trzy części:

Deklaratywną w której ankietowani proszeni byli o zajęcie stanowiska w ramach 
prezentowanych im stwierdzeń ekologicznych.

Dotyczącą posiadanej wiedzy – sprawdzającą znajomość potwierdzonych 
naukowo faktów dotyczących ekologii i ochrony  środowiska potwierdzonych 
naukowo.

Dotyczącą działań ekologicznych podejmowanych przez szkołę w ramach 
zarówno zajęć szkolnych jak i innych aktywności.
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Szkoły biorące udział w Badaniu miały możliwość otrzymania dodatkowych punktów do udziale       
w Turnieju Be.Eco (proporcjonalny, anonimowy udział uczniów w badaniu przekładał się na 
dodatkowe punkty stanowiące o ewentualnej wygranej). Część kwestionariuszowa nie zawierała 
elementów identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, umożliwiała jedynie na ilościowe sprawdzenie 
uczestników badania z danej placówki. Dane metryczkowe zostały na etapie analizy danych 
oddzielone od odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe. 



W badaniu wzięło udział 914 uczniów i 465 nauczycieli ze wszystkich województw w Polsce.

Wśród nauczycieli w grupie badanej znalazło się 411 kobiet, 50 mężczyzn i 4 osoby, które zaznaczyły, 
że nie chcą podawać swojej płci.

W grupie badanych uczniów odpowiedzi udzieliło 474 dziewczyny, 353 chłopców, 87 osób nie chciało 
zaś podawać swojej płci. 



Województwa deklarowane przez uczestników badania - uczniów prezentuje Wykres 1.


Szkoły biorące udział w Badaniu miały możliwość otrzymania dodatkowych punktów do udziale       
w Turnieju Be.Eco (proporcjonalny, anonimowy udział uczniów w badaniu przekładał się na 
dodatkowe punkty stanowiące o ewentualnej wygranej). Część kwestionariuszowa nie zawierała 
elementów identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, umożliwiała jedynie na ilościowe sprawdzenie 
uczestników badania z danej placówki. Dane metryczkowe zostały na etapie analizy danych 
oddzielone od odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe. 



W badaniu wzięło udział 914 uczniów i 465 nauczycieli ze wszystkich województw w Polsce.

Wśród nauczycieli w grupie badanej znalazło się 411 kobiet, 50 mężczyzn i 4 osoby, które zaznaczyły, 
że nie chcą podawać swojej płci.

W grupie badanych uczniów odpowiedzi udzieliło 474 dziewczyny, 353 chłopców, 87 osób nie chciało 
zaś podawać swojej płci. 



Województwa deklarowane przez uczestników badania - uczniów prezentuje Wykres 1.


Najwięcej badanych uczniów deklarowało zamieszkanie kolejno w województwach: dolnośląskim 
(N=232), wielkopolskim (N=155) i kujawsko-pomorskim (N=146).



W przypadku nauczycieli najwięcej odpowiedzi również pochodziło z województwa dolnośląskiego 
(N=83) jednak na kolejnych miejscach uplasowały się wskazania województw mazowieckiego (N=79) 
i śląskiego (N=59). 




Jak budować świadomość 
ekologiczną uczniów?

Anna Kazusek

Knauf Insulation

“
Jeśli chcemy budować świadomość ekologiczną wśród uczniów, może warto zacząć od tego czym 
ona jest: „To postawa, którą cechuje odpowiedzialność za obecny stan środowiska naturalnego, 
oparta na rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy, a osoba świadoma ekologicznie dąży do przywrócenia 
środowisku naturalnemu jego pierwotnego stanu.



Na świadomość ekologiczną składa się m.in.:

•	posiadanie wiedzy w zakresie zależności i praw, które rządzą środowiskiem naturalnym,

•	dostrzeganie negatywnego wpływu przemysłu i rolnictwa na ekologię oraz zdrowie człowieka,

•	poszanowanie środowiska naturalnego i przestrzeganie zasad ochrony przyrody,

•	przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom środowiska, wynikającym z działalności człowieka.


Kiedy wiemy, czym jest odpowiedzialność ekologiczna możemy się dokonywać świadomych 
wyborów na co dzień oraz tworzyć programy, które będą promować temat ekologii                             
i zrównoważonego rozwoju.



Im wcześniej zaczniemy wprowadzać dzieci w tematy ekologii tym lepiej, bo to będzie sprzyjać 
kształtowaniu dobrych nawyków, zachowań i postaw, a więc w przyszłości ich świadomość, a co za 
tym idzie wrażliwość na problemy związane z ekologią, będzie znacznie wyższa.



Sposobów na edukację ekologiczną dzieci jest wiele, a zagadnienia związane z ekologią 
wprowadzone do codziennej edukacji przedszkolnej i szkolnej powiązanej z zabawą mogą być 
doskonałą formą nauki z kilku powodów. Przede wszystkim ułatwiają dziecku wejście w życie 
społeczne (interakcja z rówieśnikami), sprzyjają rozwojowi fizycznemu i psychicznemu, dają szansę 
na poznanie, oswojenie oraz zrozumienie otaczającego świata. Co więcej zabawy mogą stać się dla 
nauczycieli, rodziców i dzieci okazją do ciekawego spędzenia czasu i pogłębienia wzajemnych 
relacji. Bardzo ważne jest dawanie przykładu przez dorosłych, bo dzieci nas obserwują i naśladują. 
Kształtujmy wzorce w naszych domach i w środowisku, w którym żyjemy, na osiedlach, w miastach 
i wioskach. Dajmy przykład naszymi codziennymi małymi wyborami, które oddalają nas od 
konsumpcyjnego życia. Nie straszmy, a pokazujmy co może być zagrożeniem dla planety i ludzi. 
Zachęcam do szukania przykładów, które działają na wyobraźnię i zachęcają do działania na rzecz 
ekologii np. „Na świecie żyje aktualnie około 8 miliarda osób. Wyobraźmy sobie, że każda z nich 
wyrzuca jedną plastikową butelkę miesięcznie w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone.          
W ten sposób około 96 miliardów butelek rocznie, przyczynia się do pogorszenia stanu naszego 
środowiska, a rozkład plastikowej butelki trwa od 100 do 1000 lat”. Chyba każdy przyzna, że te 
liczby mówią same za siebie i mogą wspierać działania na rzecz ekologii! Bo przecież w walce           
o czyste i zdrowe środowisko nie chodzi tylko o ładne krajobrazy, ale przede wszystkim                     
o przyszłość następnych pokoleń!




Pierwsze pytanie zadane respondentom dotyczyło ich przekonań dotyczących najważniejszych 
wyzwań ekologicznych dla świata. Uczniowie i nauczyciele proszeni byli o wskazanie 3 
najważniejszych ich zdaniem odpowiedzi z poniższych:

Uczniowie i nauczyciele oceniając najważniejsze wyzwania ekologiczne dla świata wskazali takie 
same odpowiedzi. Były to: 

z Globalne ocieplenier
z Zanieczyszczenie powietrzar
z Niedobór wodyr
z Pustynnienie terenówr
z Zachowanie bioróżnorodności (ochrona roślin i zwierząt)r
z Recykling i obieg surowców wtórnych (możliwych do ponownego wykorzystania)r
z Pozyskiwanie energii z paliw kopalnychr
z Hodowla zwierząt gospodarskich do pozyskiwania mięsa oraz wegetarianizm i weganizmr
z Zrównoważony rozwójr
z Transport - podróże samolotami, nadmiar samochodów.


Omówienie wyników badania

Wyzwania ekologiczne świata i Polski 

Odpowiedzi udzielone przez obie grupy badanych przedstawia Wykres 3.

1 Zanieczyszczenie powietrza (55% wskazań wśród uczniów i 59% wśród nauczycieli)

2 Globalne ocieplenie (55% wskazań uczniów i 56% wskazań nauczycieli)

3 Niedobór wody (48% wskazań uczniów i 58% wskazań nauczycieli)



Uszczegółowieniem pytania dotyczącego najważniejszych ekologicznych wyzwań w skali globalnej 
było kolejne pytanie zadane respondentom – dotyczące tym razem najważniejszych według nich 
wyzwań ekologicznych na terenie Polski. 



Badani byli proszeni o wskazanie trzech najważniejszych według nich odpowiedzi wśród:

W tym przypadku odpowiedzi udzielone przez uczniów i  nauczycieli były takie same dla dwóch 
pierwszych wskazań. Najwięcej badanych uznało zanieczyszczenie powietrza jako największe 
wyzwanie ekologiczne w Polsce (odpowiednio 76% odpowiedzi nauczycieli i 75% odpowiedzi 
uczniów). Na drugim miejscu wskazane zostały problemy związane z gospodarowaniem                     
i przetwarzaniem śmieci (71% odpowiedzi nauczycieli i 72% odpowiedzi uczniów). Trzecie wskazanie 
różniło się między badanymi grupami. Uczniowie wskazali zanieczyszczenie wody (48% udzielonych 
odpowiedzi w porównaniu do 36% odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli), nauczyciele zaś – 
zmiany klimatu (41% odpowiedzi w porównaniu do 30% odpowiedzi uczniów).



Powyższe wyniki wskazują, że uczniowie i nauczyciele w bardzo podobny sposób definiują 
najważniejsze wyzwania ekologiczne – zarówno na poziomie globalnym jak i w skali kraju. 
Wskazanie tych samych wyzwań stanowić może pierwszy krok do podejmowania dalszych działań 
proekologicznych na terenie szkoły, skoncentrowanie się na konkretnych tematach i pogłębianie 
wiedzy o nich – zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.


� zmian klimatu�
� śmieci�
� zanieczyszczenia powietrza�
� zanieczyszczenia wody�
� znikających zasobów wodnych�
� zaniku bioróżnorodności�
� wyczerpywania się zasobów naturalnych�
� pojawienia się w Polsce obcych gatunków roślin i zwierząt


Odpowiedzi prezentuje Wykres 4.



Kolejnym pytaniem zadanym respondentom było to jakie według nich najważniejsze działania 
ekologiczne podejmują Polacy. Odpowiedź na to pytanie była szczególnie interesująca w kontekście 
kolejnego, zadanego dalej pytania – o działania proekologiczne podejmowane przez szkołę.

W świetle powyższych odpowiedzi najczęściej według grup badanych podejmowanymi przez 
Polaków działaniami proekologicznymi są te, które możliwe są do stosunkowo łatwej realizacji        
w codziennym życiu – zarówno segregowanie śmieci jak i recykling są wymuszone regulacjami 
prawnymi i dostępne w najbliższym otoczeniu, również szkolnym.


Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wskazali te same odpowiedzi jako najważniejsze według nich 
działania proekologiczne Polaków.  Były to: 

Działania ekologiczne Polaków

Odpowiedzi na pytania prezentuje Wykres 5. 

1 Segregowanie śmieci (82% wskazań nauczycieli i 77% wskazań uczniów)

2 Recykling (62% wskazań  nauczycieli i 66% wskazań uczniów)

3 Korzystanie z energii odnawialnej (62% wskazań nauczycieli oraz 58% wskazań uczniów).



W kolejnym pytaniu respondenci pytani byli o powody dla których Polacy nie podejmują działań 
proekologicznych. I znowu udzielone odpowiedzi, w kolejności od najwyższych wskazań pokrywały 
się zarówno w grupie uczniów jak i nauczycieli. 

W świetle udzielonych przez uczniów i nauczycieli odpowiedzi wyróżniają się szczególnie dwie, 
dotyczące braku działań Polaków w kontekście ekologicznym. Pierwsza podkreśla bierność i niechęć 
do poświęcania własnego czasu na tego typu działania (odpowiednio 71% wskazań nauczycieli i 62% 
wskazań uczniów). Druga odpowiedź pod względem liczby wskazań dotyczyła braku sprawczości 
ekologicznej i wiary w to, że działania pojedynczej jednostki mogą wpłynąć na stan środowiska (70% 
wskazań nauczycieli i 62% wskazań uczniów). W świetle powyższych warto podkreślić znaczenie 
działań edukacyjnych (szkolnych, pozaszkolnych) i uświadamiających jak duża sprawczość leży po 
stronie pojedynczych osób, oraz tego w jaki sposób postrzegają swoje działania w zakresie ochrony 
środowiska. 


Szczegóły odpowiedzi na pytanie prezentuje Wykres 6.



Jak zachęcać do wspólnych 
działań na rzecz środowiska 
by były one skuteczne?

Beata Leja

ekspert ds. komunikacji marketingowej


BNP Paribas Bank Polska S.A.

“
W Banku BNP Paribas wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego 
przywiązujemy szczególną wagę do edukowania naszych pracowników i ich bliskich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianie klimatu. Naszą wieloletnią inicjatywą jest 
program Bank Zielonych Zmian. Pełni funkcję parasola dla wszystkich prośrodowiskowych inicjatyw 
organizacji. Pod tym hasłem skupione są wszystkie działania w zakresie wsparcia Klientów              
w przechodzeniu na gospodarkę neutralną dla klimatu, czyli rozwój zrównoważonych produktów         
i usług, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne (tzw. 
eko-usprawnienia) oraz zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich 
obszarów banku. Ta wiedza i zaangażowanie przekładają się na codzienne bardziej odpowiedzialne 
wybory. Kierujemy się przekonaniem, że pracując w świadomym środowiskowych wyzwań miejscu 
pracy, możemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów i otoczenia. Dlatego, po wielu 
latach wewnętrznych działań, rozpoczęliśmy inicjatywy wspierające edukację w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Aby wspierać Klientów w podejmowaniu odpowiedzialnych                        
i zrównoważonych decyzji tworzymy materiały i narzędzia edukacyjne. Przykładem jest magazyn 
„Perspectives” – nowa publikacja cyfrowa Grupy BNP Paribas, w której co kwartał przedstawiamy 
kluczowe  zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Te istotne z punktu widzenia strategii 
Grupy i naszego banku kwestie omawiają eksperci ds. zrównoważonego rozwoju z całego świata. 
Prowadzimy także aktywne kampanie promujące wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
nagrywamy inspirujące podcasty, współorganizujemy wydarzenia związane z proekologicznym 
postawami – np. BNP Paribas Green Film Festiwal. Wierzymy, że skuteczna edukacja to nie ta, 
bazująca na strachu, ale angażująca, budująca wspólne wartości i pokazująca, że wspólne działania 
mogą przynieść wymierne korzyści dla naszej planety i jej mieszkańców.



W kolejnym pytaniu badani uczniowie i nauczyciele zostali poproszeni o wskazanie odpowiedzi 
zgodnej ze swoimi przekonaniami. Stwierdzenia dotyczyły skuteczności aktywizmu młodych ludzi, 
ekologicznej sprawczości lokalnej, odpowiedzialności dużych firm za zmiany w środowisku oraz 
działań podejmowanych na szczeblu rządowym. Wyniki prezentują Wykresy 7 – dla uczniów oraz 
Wykres 8 – dla nauczycieli.

Sprawczość w działaniach ekologicznych

67% procent badanych uczniów zgadza się ze stwierdzeniem, że aktywizm ekologiczny młodych 
ludzi jest skuteczny i może wpłynąć na sytuację środowiska w Polsce. Stwierdzenie to pokrywa się    
z odpowiedziami nauczycieli, którzy moc sprawczą młodzieżowych działań proekologicznych oceniają 
wyżej, bo na 71%.



Nauczyciele deklarują zdecydowanie większą wiarę w skuteczność działań podejmowanych              
w małych społecznościach – odpowiedzi takiej udzieliło 69% badanych. 40% badanych uczniów 
udzieliło takiej samej odpowiedzi. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że 37% ankietowanych 
uczniów nie miało zdania na ten temat.   



Zarówno uczniowie i nauczyciele wierzą w moc sprawczą działań jednostki na rzecz poprawy stanu 
środowiska. Ze stwierdzeniem działania ekologiczne podejmowane przez pojedyncze osoby niczego 
nie mają sensu, bo pojedynczy człowiek niczego nie zmieni nie zgodziło się 16% uczniów                    
i nauczycieli, i 10 % nauczycieli. Przeciwnego zdania było odpowiednio 82% ankietowanych 
nauczycieli i 68% ankietowanych uczniów. 



Badani zostali również zapytani o ich zdanie dotyczące działań ekologicznych i proekologicznych 
realizowanych na szczeblu rządowym. Jako wystarczające oceniło je 17% ankietowanych nauczycieli 
i 18% uczniów. 




W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie jednej, najważniejszej według nich 
przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Wyniki prezentuje Wykres 9

Odpowiedzi udzielone przez badanych uczniów były znacznie bardziej zróżnicowane niż odpowiedzi 
w grupie nauczycieli. Ci pierwsi wskazali trzy najważniejsze ich zdaniem przyczyny. Były to kolejno: 

W grupie badanych nauczycieli 52% wskazało zaś na znaczenie emisji dymów z pieców domowych. 
Emisje dymów z dużych kominów wskazało 19% nauczycieli, zaś emisję spalin samochodowych – 
17%. 



W kontekście tematów, które w ostatnich latach angażowały opinię publiczną – jakości powietrza        
w Polsce, konieczności wymiany starych pieców, dofinansowania do ich wymiany – udzielone przez 
uczniów i nauczycieli nie dziwią. Warte podkreślenia jest zróżnicowanie odpowiedzi dotyczącej emisji 
dymów z dużych kominów. Uczniowie udzielający odpowiedzi wykazali większą świadomość 
zagrożenia płynącego właśnie z tej strony.


Stan powietrza w Polsce

1 Emisja dymów ze starych lub złych technicznie pieców domowych – 30% wskazań

2 Emisja dymów z dużych kominów – 29% wskazań

3 Emisja spalin samochodowych – 23%



Uczniowie i nauczyciele biorący udział w badaniu zostali również poproszeni o wskazanie 
prawdziwości stwierdzeń dotyczących ekologii. Warto podkreślić, że stwierdzenia miały charakter 
naukowy, zostały potwierdzone badaniami naukowymi. Zestawienie udzielonych odpowiedzi 
znajduje się w Tabeli 1. 

Wśród odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli i uczniów największą uwagę przykuwają trzy 
pierwsze stwierdzenia odnoszące się do stanu wody i powietrza w Polsce oraz gospodarki 
odpadami. 



W świetle dostępnych badań Polska jest jednym z najmniej uwodnionych krajów w Europie.            
W niektórych rejonach (np. w województwie łódzkim) widoczne są już pierwsze syndromy 
pustynnienia terenu. Tymczasem w odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępności wody w Polsce 
ponad połowa badanych, zarówno uczniów – 59% jak i nauczycieli – 56%, twierdzi, że taki problem 
nie występuje. 



W Polsce rocznie recyklingowanych jest ok. 26% wszystkich wytwarzanych odpadów. Oznacza to, że 
zdecydowana większość wyprodukowanych śmieci trafia na wysypiska. Dlatego też warto zwrócić 
uwagę na wskazania uczniów dotyczących stwierdzenia, że w Polsce przetwarza się zdecydowaną 
większość produkowanych odpadów. Jako prawdziwe uznała je prawie połowa uczniów – 49% 
wskazań. Jest to z pewnością temat, któremu warto przyjrzeć się bliżej w kontekście kolejnych 
działań edukacyjnych dotyczących zarówno tematu przetwarzania śmieci jak i samego 
konsumpcjonizmu.


Wiedza o ekologii



Kolejnym pytaniem, w którym w badanych grupach uczniów i nauczycieli widoczne rozbieżności we 
wskazaniach dotyczyło stanu powietrza w Polsce. Ze stwierdzeniem Polska ma najgorszej jakości 
powietrze w Europie zgodziło się 56% nauczycieli ale jedynie 39% uczniów. Tymczasem 
międzynarodowe raporty – np. Raport UN Global Compact Network Poland – nie tylko wskazują na 
zły stan powietrza, ale również na wciąż niewystarczające działania mające na celu poprawę jego 
stanu. 



Warto również zwrócić uwagę na stwierdzenie nr 8 dotyczące powiązania działań człowieka             
z globalnym ociepleniem. Co czwarty uczeń – 20% udzielonych odpowiedzi, neguje tę relację. Co 
trzeci z nich – 33% wskazań uważa, że zmiana globalnej temperatury o 2-3 stopnie nie będzie 
wiązało się z żadnym poważnym zagrożeniem dla świata, człowieka i natury. Fakty te zostały 
potwierdzone naukowo, jest to więc istotna luka edukacyjna, która w ramach dalszych działań 
powinna być niwelowana. 


Zasoby naturalne są wyczerpywalne. Kto przede wszystkim powinien podejmować decyzję o tym jak 
i w jakim stopniu wykorzystywać je, ale również chronić na danym obszarze? Uczniowie i nauczyciele 
zostali poproszeni o wskazanie jednej, najlepszej według nich odpowiedzi. Wyniki prezentuje 
Wykres 10.

Zarówno badani uczniowie jak i nauczyciele podkreślają znaczenie dialogu w kontekście kreowania 
polityki ekologicznej. Decyzja powinna być podejmowana wspólnie przez mieszkańców, władze, 
ekspertów i organizacje działające na danym terenie. Odpowiedź tę wskazało odpowiednio 52% 
nauczycieli i 31% uczniów. Znaczenie działań eksperckich w zakresie tworzenia polityk ekologicznych 
potwierdza również drugie w kolejności najczęściej wskazywane stwierdzenie  którym zgodziła się ¼ 
badanych (24% nauczycieli i 26% uczniów). Odpowiedź na powyższe pytanie może stanowić cenna 
wskazówkę do sposobów kształtowania lokalnych polityk środowiskowych i ekologicznych. 
Mechanizmy partycypacyjne mogą być z powodzeniem wprowadzane do zajęć lekcyjnych,                 
a środowisko szkolne – uczniowie, nauczyciele a także dyrekcja i inni członkowie szkolnej 
społeczności – mogą dawać cenny wkład w kształtowanie lokalnego otoczenia, ale również 
budowania odpowiedzialności za jej losy u uczniów.

Decydenci



A jakie działania w kontekście ochrony środowiska podejmowane są przez szkoły? Wyniki 
prezentuje Wykres 11.

Zarówno uczniowie i nauczyciele podkreślają znaczenie zachęt do podejmowania działań                   
i aktywizmu na rzecz środowiska (odpowiednio 51% i 58% wskazań). Działania realizowane w szkole 
są jednak najczęściej akcyjne – obchodzenie dni tematycznych jak Światowy Dzień Ziemi, czy zbiórka 
plastikowych nakrętek przez uczniów. Segregacja śmieci, jako działanie proekologiczne szkoły 
została wskazana znacznie częściej przez nauczycieli (77%) niż uczniów (56%). Uczniowie nie 
postrzegają projektów realizowanych w szkole lub prezentacji ekologicznych jako działań na rzecz 
poprawy środowiska (odpowiednio 46% i 37% wskazań) – tymczasem dla nauczycieli zdają się one 
mieć zdecydowanie większe znaczenie (67% i 54%). Nauczyciele jako działanie proekologiczne 
wskazują również zachęty do oszczędzania wody skierowane do uczniów (71%).

Działania podejmowane przez szkołę



Czy tematy związane z ekologią i ochroną środowiska są widoczne podczas lekcji w twojej szkole? 
(uczniowie)

Uczniowie i nauczyciele zostali również poproszeni o wskazanie czy i w ramach których zajęć           
w szkole poruszane są zagadnienia związane z ekologią. Odpowiedzi na pytanie prezentują 
Wykresy 12,13 i 14. 

Treści obecne w szkole



Zapytani o obecność zagadnień związanych z ochroną środowiska i działaniami ekologicznymi          
w szkole uczniowie i nauczyciele zgadzają się co do tego, że są one podejmowane (90% wskazań 
nauczycieli i 73% wskazań uczniów). Nie jest zaskakującym, że najczęściej w świetle udzielonych 
odpowiedzi wątki ekologiczne poruszane są podczas przedmiotów najbliższych tematowi – biologii     
i przyrody – 86% wskazań w obu grupach respondentów. Tematy proekologiczne znajdują również 
miejsce na lekcjach geografii (63% wskazań nauczycieli i 58% wskazań uczniów). Z odpowiedzi 
udzielonych na powyższe pytanie wynika również, że zagadnienia związane z ochroną środowiska 
są również  obecne podczas wycieczek szkolnych i godzin wychowawczych. Tutaj jednak należy 
podkreślić, że widoczna jest znaczna różnica w liczbie wskazań nauczycieli (odpowiednio 61% i 68%) 
oraz uczniów (40%). Tematowi temu warto by było przyjrzeć się bliżej w ramach kolejnych badań.

Przeprowadzone badanie było pierwszym tego typu realizowanym w ramach ogólnopolskiego 
Programu Be.Eco. Badanie miało na celu zbadanie zarówno postaw obu badanych grup                   
w kontekście ochrony środowiska i działań ekologicznych ale również wiedzy dotyczącej zmian 
zachodzących w przyrodzie i możliwych sposobów jej ochrony. Odpowiedzi na pytania dały cenny 
materiał, który posłuży do kreowania przyszłych działań edukacyjnych w ramach Programu Be.Eco.



Najważniejszymi z wniosków z powyższego badania są: 

Podsumowanie i rekomendacje


� Konieczność realizacji działań ekologicznych, które wzmacniać będą sprawczość jednostki�
� Włączenie do działań nie tylko uczniów i nauczycieli ale również środowiska lokalnego�
� Zachęcanie do budowania mechanizmów partycypacji (również uczniowskiej) w procesie 

kształtowania środowiska�
� Wprowadzania rzetelnej wiedzy ekologicznej do programów edukacyjnych, które opierać się 

będą na badaniach naukowych – zwłaszcza dotyczącej śmieci, wody i jakości powietrza oraz 
sposobów przeciwdziałania�

� Wsparcie nauczycieli w realizacji tematów ekologicznych w ramach działań 
międzyprzedmiotowych�

� Zachęcanie szkół do próbowania nowych, niesztampowych działań w dziedzinie ekologii.



Jakie tematy ekologiczne będą 
najważniejsze w najbliższych 10 
latach? - perspektywa firm

Jacek Piotrowiak

Prezes Fundacji Inter Cars

“
Naukowcy wydają się być zgodni, że to przede wszystkim my, ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za 
aktualnie pogarszające się warunki klimatyczne na Ziemi. Dzięki nim wiemy, że ważne jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej. Ochrona środowiska od lat wpisuje się w model biznesowy 
Inter Cars. Oferujemy części zamienne do pojazdów, których wykorzystanie wpływa na 
przedłużenie okresu ich żywotności, a także zmniejsza szkodliwość technologii motoryzacyjnej dla 
ludzi i środowiska naturalnego. Jako Grupa Inter Cars zwracamy uwagę na cele związane                  
z osiągnięciem neutralności klimatycznej, ponieważ ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym są zagadnieniem priorytetowym dla naszej organizacji. W lipcu 2021 roku 
powołaliśmy Fundację Inter Cars, której misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz 
odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu. Pragnąc dokonać znaczącej i trwałej zmiany, zespół 
Fundacji pracuje nad programami tworzonymi w partnerstwie i dialogu z ekspertami z czterech 
obszarów naszej działalności (tj. troski o środowisko naturalne, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i rozwoju kompetencji przyszłości). Świadomość ekologiczna Polaków wzrasta        
z roku na rok, niemniej wciąż jako społeczeństwo mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Wierzymy, 
że najważniejszymi wyzwaniami ekologicznymi zarówno dla świata, jak i dla Polski, są: reakcja na 
postępującą katastrofę klimatyczną związaną z ociepleniem klimatu, kwestie związane z jakością 
powietrza czy gospodarowaniem zasobami wodnymi. Pojawiają się informacje, że jeśli nie 
podejmiemy żadnych działań, by powstrzymać zmiany klimatyczne, globalne PKB do 2050 r. może 
skurczyć się nawet o ok. 18 procent. Zamierzamy dokładać starań, by poprzez realizację działań       
w obszarach naszej działalności przyczyniać się do poprawy stanu naszej Planety.


