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Wstęp

Oddajemy do rąk czytelniczek i czytelników raport, 
w którym podsumowujemy wyniki badania na temat 
oceny podatności Polek i Polaków na dezinformację 
dotyczącą zmiany klimatu oraz polityki klimatycznej 
i umiejętności radzenia sobie z nią. 

Rozwiązania wskazywane przez naukowców jako 
konieczne do wprowadzenia w celu ochrony przy-
szłości planety będą wiązały się z wieloma zmianami 
w stylu naszego życia. Wpłyną także na sytuację róż-
nych grup społecznych. Wszystko to stanowi poten-
cjał nowych napięć, a nawet konfliktów społecznych, 
które będą mogły być wykorzystane przez różne grupy 
i aktorów życia publicznego do osiągania własnych 
celów ekonomicznych lub politycznych, między innymi 
przez rozpowszechnianie dezinformacji. 

O tym, czy coś może zostać uznane za dezinformację, 
decyduje intencja nadawcy1. Nie za wszystkimi fałszy-
wymi informacjami upowszechnianymi w mediach czy 
w Internecie kryje się chęć celowego wprowadzania 
odbiorcy w błąd. Czasami wynika to po prostu z nie-
wiedzy – powtarzamy jakąś informację, nie mając świa-
domości, że jest nieprawdziwa. W takim wypadku nie 
jest to jednak dezinformacja, lecz fałszywa informacja 
(misinformation).

Dezinformacja to fałszowanie  
informacji lub manipulowanie nimi 
w określonym celu. Ma wywołać  
odpowiednie emocje, a w rezultacie 
prowadzić do zmiany postaw i zacho-
wań ludzi w różnych sferach życia – 
począwszy od wyborów politycznych 
po decyzje konsumenckie.

Dezinformacji sprzyjają złożoność  
świata, w którym żyjemy, i otaczająca  
nas rzeczywistość nadmiaru informacji,  
których często nie mamy możliwości  
szybko zweryfikować. Potencjał dezinfor-
macji zwiększa także nasza skłonność do 
szukania prostych odpowiedzi na stawiane 
sobie pytania i doskwierające nam dylematy, 
a także akceptowania tych informacji, które 
potwierdzają nasze przekonania, i pomijania 
alternatywnych, mniej zbieżnych z naszymi 
poglądami. Służy jej również obecny stan  
kultury informacyjnej oraz rynku medialnego, 
opartych na szumie informacyjnym i zamy-
kaniu się we własnych „bańkach informacyj-
nych” (echo chambers).

1  Por. A. Mierzyńska, Poradnik. Dezinformacja. Jak się przed nią chronić, Fundacja 
Orange, Warszawa 2022. 
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WSTĘP

Ostatnie miesiące wojny w Ukrainie pokazują, jakie 
znaczenie ma dezinformacja. Sieje chaos i niepew-
ność, odwraca uwagę od faktów i zbrodni wojennych, 
może zniechęcać do udzielania pomocy ofiarom czy 
zachęcać do wiary w spisek. Dezinformacja jest jednak 
wykorzystywana przez różne grupy czy podmioty nie 
tylko w czasie wojny. Jest rozpowszechniana przede 
wszystkim w odpowiedzi na zainteresowanie ludzi 
jakimś tematem, ponieważ to właśnie oni są celem 
zabiegów dezinformacyjnych. Z tego względu, gdy 
wybuchła pandemia, obserwowaliśmy nasilenie się 
zjawiska dezinformacji w odniesieniu do kwestii obo-
strzeń, zdrowia czy szczepionek. Nie inaczej dzieje się 
w wypadku tematu zmiany klimatu i polityki klima-
tycznej, którym poświęcamy niniejszy raport. Kiedy 
istotny w debacie publicznej staje się na przykład 
temat rosnących cen energii czy odchodzenia od pa-
liw kopalnych, kiedy odbywa się szczyt klimatyczny, 
wtedy także intensyfikują się działania dezinforma-
cyjne związane z klimatem lub polityką klimatyczną. 
Jak dotąd brakuje jednak szczegółowej wiedzy na 
temat zarówno  samej dezinformacji dotyczącej tych 
obszarów, jak i podatności odbiorców na to zjawisko.

Z tego powodu w raporcie koncentrujemy się na 
różnych aspektach związanych z dezinformacją, 
która odnosi się do klimatu i polityki klimatycznej. Ta 
ostatnia kategoria obejmuje różne działania prawne 
i polityczne podejmowane na rzecz ochrony klimatu, 

zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w po-
szczególnych państwach członkowskich. Analizu-
jemy postrzeganie przez Polki i Polaków problemu 
dezinformacji dotyczącej klimatu. Przyglądamy się 
temu, czy i w jaki sposób umieją oni chronić się przed 
dezinformacją i gdzie upatrują jej źródeł.

Skuteczność dezinformacji i nasza podatność na nią 
zależy od wielu czynników, w tym naszej wiedzy do-
tyczącej konkretnego zjawiska i umiejętności, dzięki 
którym możemy weryfikować informacje i odróżniać 
wiarygodne źródła od tych, które upowszechniają nie-
prawdziwe informacje. Znaczenie mogą mieć jednak 
także nasze postawy wobec różnych zjawisk i emocje, 
które one w nas wywołują. 

W sytuacji, w której najbliższe lata zadecydują o tym, 
czy uda się zatrzymać katastrofę klimatyczną, po-
trzebujemy skutecznych narzędzi radzenia sobie 
z próbami manipulowania naszymi przekonaniami 
i emocjami za pomocą dezinformacji. Potrzebne 
jest także budowanie na nią odporności społecznej. 
Mamy nadzieję, że informacje i dane, które prezentu-
jemy w raporcie, okażą się przydatne w osiągnięciu 
tych celów. Zapraszamy do lektury.

Autorzy



Główne wnioski
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Zmiana klimatu to temat, którym interesu-
je się większość polskiego społeczeństwa. 
Nieliczna grupa (15%) Polek i Polaków po-
strzega zmianę klimatu jako jedną z trzech 
spraw najważniejszych dla kraju. Ta część 
społeczeństwa jest bardziej uwrażliwiona 
na dezinformację dotyczącą klimatu. Częściej 
uznaje ją za problem i dostrzega jej istnienie 
w przestrzeni informacyjnej. 

Polacy dostrzegają również znaczenie pro-
blemu dezinformacji dotyczącej klimatu 
i polityki klimatycznej – 81% Polek i Pola-
ków uważa, że jest ona wyzwaniem, w tym 
61% uznaje, że jest to poważny lub bardzo 
poważny problem.

Jednocześnie to politycy wskazywani są 
przez 45% badanej populacji jako najważ-
niejsze źródło dezinformacji. 

Wśród osób, które starają się zweryfikować 
docierające do nich informacje, dominuje 
sięganie po najprostsze i mniej skuteczne 
strategie działania, jak sprawdzenie treści 
w innym źródle czy sięgnięcie do opinii oso-
by, którą uznają za autorytet w tym temacie 
(co nie znaczy, że bycie autorytetem wynika 
z posiadania rozbudowanej wiedzy). Rzadko 
podejmowane są działania, które na przykład 
pozwoliłyby zatrzymać dalsze rozprzestrze-
nianie się dezinformacji.

Osoby, które specjalizują się w problema-
tyce ochrony klimatu, nie są wystarczająco 
rozpoznawalne w przestrzeni publicznej. 
Ponad połowa społeczeństwa nie zna lub 
nie umie wymienić osoby, której można ufać 
w tym obszarze. Wśród osób wymienianych 
jako wiarygodne w mówieniu o klimacie do-
minują politycy, co znaczy, że to oni głównie 
są kojarzeni z wypowiedziami na ten temat.

Mimo znacznej deklarowanej świadomości zjawiska w praktyce różnie bywa z reagowaniem na 
dezinformację. W niewystarczającym stopniu podejmujemy działania, żeby zweryfikować infor-
macje, które do nas docierają, nawet wtedy, gdy uznajemy je za fałszywe – jedna trzecia osób, które 
zetknęły się z fałszywymi wiadomościami, nic z nimi nie zrobiła lub tego nie pamięta.

Blisko połowa (44%) polskiego społeczeń-
stwa deklaruje, że spotkała się w ostatnich 
kilku miesiącach z dezinformacją doty-
czącą kwestii klimatycznych. W większym 
stopniu dostrzegają ją osoby ogólnie bardziej 
zainteresowane sprawami społeczno-po-
litycznymi i korzystające z większej liczby 
źródeł informacji. To one wydają się najbar-
dziej odporne na działania dezinformacyjne. 

Powszechna w społeczeństwie jest wiedza 
i świadomość dotycząca bardzo ogólnych 
kwestii związanych z klimatem (klimat się 
zmienia, wpływa na intensyfikację katastrof 
naturalnych, a człowiek jest odpowiedzial-
ny za tę sytuację – za informacje oddające 
stan faktyczny uznało te stwierdzenia prawie 
90% badanych), co jest ważnym czynnikiem 
zwiększającym odporność społeczeństwa 
na dezinformację, w której kwestionuje się 
globalne ocieplenie.
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To, jakie źródła wiedzy na temat klimatu 
uznawane są za wiarygodne, wiąże się 
przede wszystkim z ich wykorzystaniem – 
ufamy tym źródłom, które znamy i z któ-
rych najczęściej czerpiemy wiedzę. 

Temat klimatu wpisał się w pogłębiającą się 
w Polsce polaryzację społeczną. To, co uzna-
jemy za prawdę, jest w większym stop-
niu związane z preferencjami polityczny-
mi, ze światopoglądem i stylem życia niż 
z obiektywną oceną faktów i informacji. 
W zależności od naszych poglądów i źródeł 
informacji, z których korzystamy, dezinforma-
cję dostrzegamy w źródłach i osobach, które 
kojarzymy jako bliskie innym partiom. Osoby 
popierające ugrupowania koalicji rządzącej 
i osoby bardziej religijne, częściej dostrze-
gają dezinformację w mediach prywatnych 
i w wypowiedziach polityków opozycyjnych, 
a zwolennicy tych ostatnich częściej wska-
zują na jej obecność w mediach publicznych  
i w narracji obecnej większości parlamen-
tarnej. Wśród państw najczęściej wymienianych jako odpowiedzialne za dezinformację znalazły się 

kolejno Rosja (38% wskazań), Chiny (28%), Niemcy (18%), Białoruś (17%), Stany Zjednoczone 
i Polska (oba kraje wymienione przez 11% badanych). Ocena ich udziału w szerzeniu dezinformacji 
także w większym stopniu opiera się na sympatiach politycznych i światopoglądzie niż obiektywnych 
danych. Podążając zatem za narracją obozu władzy, zwolennicy rządzącej koalicji częściej uznają 
Niemcy za kraj najbardziej zaangażowany w rozpowszechnianie dezinformacji klimatycznej na świe-
cie – i nie ma dla nich znaczenia, czy odpowiada to w jakimkolwiek stopniu faktom. Z kolei sympatycy 
partii opozycyjnych częściej wskazują w związku z tym Polskę, najwyraźniej bowiem rozumieją pod 
tą kategorią oceniany przez siebie krytycznie polski rząd.

W rezultacie podatność na dezinformację 
dotyczącą klimatu i polityki klimatycznej 
jest w polskim społeczeństwie wysoka. 
Wynika to z jednej strony ze złożoności za-
gadnień związanych ze zmianą klimatu (ta-
kich jak energetyka, transformacja energe-
tyczna), niewystarczającego poziomu wiedzy 
i kompetencji medialnych oraz dotyczących 
krytycznej analizy źródeł wiedzy, z drugiej – 
także z upolitycznienia narracji dotyczącej 
tych obszarów.

GŁÓWNE WNIOSKI



Budowanie odporności na dezinformację 
dotyczącą klimatu i polityki klimatycznej 
oznacza konieczność kierowania działań 
do różnych grup społecznych, które od-
miennie nie tylko postrzegają problem zmia-
ny klimatu, ale także korzystają i uznają za 
wiarygodne różne źródła informacji o świecie 
(także w związku z gromadzeniem wiedzy 
o klimacie). Wymaga to wykorzystywania 
odmiennych kanałów komunikacji i uwzględ-
nienia różnych postaw tych grup względem 
klimatu i dezinformacji.

W spolaryzowanym społeczeństwie złożo-
nym z osób żyjących w bańkach informa-
cyjnych podejścia do zmiany klimatu i do-
tyczącej jej dezinformacji nie jest w stanie 
znacznie zmienić większa liczba materiałów 
medialnych pojawiających się w tych sa-
mych gazetach, czasopismach czy stacjach 
telewizyjnych. Podobnie będzie w wypadku 
zwiększenia intensywności aktywności eks-
pertów i ekspertek, którzy są postrzegani 
jako reprezentujący światopogląd liberalny 
lub lewicowy. Wszystkie te działania nie są 
w stanie przekonać osób, które nie uznają 
takich źródeł wiedzy za wiarygodne. Trzeba 
raczej wpłynąć na zmianę treści przekazu 
upowszechnianego przez media i liderów 
opinii uznawanych za wiarygodne źródła 
informacji przez osoby prezentujące bar-
dziej konserwatywny lub tradycjonalistycz-
ny światopogląd, co jest trudnym zadaniem. 
Dlatego przede wszystkim kluczowe jest 
jak najszybsze skupienie się na rozszerze-
niu działań edukacyjnych skierowanych 
do różnych grup wiekowych i mających na 
celu rozwijanie ich kompetencji medialnych.
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Dezinformacja dotycząca klimatu i polityki klimatycznej.
Cele i realizacja badania

Brakuje wiedzy na temat oddziaływania dezinforma-
cji dotyczącej klimatu i polityki klimatycznej na opinię 
publiczną w Polsce, dlatego realizując badanie na ten 
temat, postawiliśmy sobie za cel przede wszystkim 
poznanie i próbę zrozumienia tego zjawiska. 

Badanie zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby umoż-
liwiało znalezienie odpowiedzi na następujące pytania  
badawcze:

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2022 roku. Son-
daż zrealizowała firma IQS Sp. z o.o. wśród tysiąca 
uczestników i uczestniczek Panelu Opinie.pl, skupia-
jącego sto dwadzieścia tysięcy panelistów2.

Badanie zrealizowano metodą ilościową z wykorzy-
staniem techniki CAWI (computer assisted web in-
terview), która polega na samodzielnym wypełnianiu 
ankiety elektronicznej respondentów zaproszonych do 
udziału w sondażu.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na 
temat próby. 

2  Więcej na temat Panelu Opinie.pl – por. https://biznes.opinie.pl.

Jaki jest potencjał dezinformacji dotyczą-
cej klimatu i polityki klimatycznej, biorąc 
pod uwagę zainteresowanie i wiedzę Polek 
i Polaków na ten temat?

W jakim stopniu – według oceny własnej 
Polek i Polaków – mają oni kontakt z dezin-
formacją dotyczącą klimatu? Jak jest on 
częsty? Na czym polega dezinformacja, 
z którą się stykają?

Jaka jest świadomość Polek i Polaków 
na temat istnienia dezinformacji 
dotyczącej klimatu?

Co Polki i Polacy umieją zrobić i czy coś 
robią z fałszywymi informacjami, z którymi 
stykają się w różnego rodzaju źródłach?

Jak są postrzegane dezinformacja 
dotycząca klimatu i jej znaczenie?

Jakie są w ocenie Polek i Polaków 
najbardziej wiarygodne źródła wiedzy 
o klimacie i polityce klimatycznej?

Jakiego rodzaju źródła, zdaniem Polek 
i Polaków, szerzą dezinformację dotyczącą 
klimatu?
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Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych

N = 1000. Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok. N = 1000. Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

N = 1000. Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.N = 1000. Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

Płeć Wykształcenie Aktualna sytuacja zawodowa

Podstawowe zmienne charakteryzujące respondentki i respondentów

Wiek badanych

48% 35%

52% 39%

26%
kobieta średnie

mężczyzna niższe

wyższe

9%

17%

20%

16%

16%

23%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-85

Dobrana próba jest reprezentatywna dla całej populacji ze względu na podstawowe zmienne demograficzne: 
płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania oraz województwo (maksymalna wielkość błędu 
statystycznego to plus minus –3,1%). 

46%

32%

10%

8%

7%

5%

5%

3%

2%

mam stałą pracę

jestem na emeryturze/rencie

pracuję dorywczo

nie pracuję, zajmuję się domem

jestem osobą bezrobotną

inna sytuacja

studiuję

uczę się (na przykład w szkole pomaturalnej)

jestem na urlopie macierzyńskim
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BADANYCH

Wielkość miejscowości Województwo

miasto 
do 100 tysięcy 
mieszkańców

miasto 100–500 
tysięcy mieszkańców

miasto powyżej 
500 tysięcy 

mieszkańców

wieś

33%

16% 12%

39%

N = 1000. Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

N = 1000. Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

dolnośląskie

kujawsko-
-pomorskie

warmińsko-
-mazurskie

pomorskie

zachodnio-
pomorskie

lubuskie

śląskie

małopolskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

wielkopolskie

opolskie

podkarpackie

lubelskie

podlaskie

8%

5%

4%

6%

3%

6%

3%

14%

9%

4%

6%

3%

6%

12%

9%

3%
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Zmiana klimatu – zainteresowanie 
i wiedza Polek i Polaków a potencjał
dezinformacji

Rozdział 1
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Zainteresowanie Polek i Polaków tematem zmiany klimatu 
na tle innych zagadnień społeczno-politycznych

Główne wnioski:

Ponad połowa (56%) Polek i Polaków  
interesuje się tematem zmiany klimatu.

Na zainteresowanie tematem zmiany kli-
matu wpływają wiek, poziom wykształce-
nia, miejsce zamieszkania i poglądy poli-
tyczne.

Sprawa klimatu najbardziej interesuje oso-
by powyżej sześćdziesiątego piątego roku 
życia, rzadziej osoby z niższym wykształ-
ceniem i mieszkańców wsi.

Dezinformacja jest rozprzestrzeniana w odpowiedzi 
na społeczne zainteresowanie danym tematem. Jej 
zastosowanie ma na celu wywarcie wpływu na emo-
cje, zachowania i postawy dotyczące danej kwestii, 
dlatego im bardziej ludzie uznają dany temat za 
ważny, im bardziej się nim interesują, tym większe 
prawdopodobieństwo, że to właśnie w tym obsza-
rze będą prowadzone działania dezinformacyjne. 
Z tego względu w badaniu dezinformacji dotyczącej 
klimatu istotny jest także aspekt zainteresowania 
społecznego tymi kwestiami.

Klimat nie okazał się najważniej-
szym zagadnieniem dla Polek i Po-
laków. Zainteresowanie lub duże 
zainteresowanie tą sprawą zade-
klarowało w badaniu 56% ogółu 
Polek i Polaków. Na dwanaście 
wymienionych w ankiecie zagad-
nień klimat znalazł się na siód-
mym miejscu, podobnie jak temat 
sporu z Unią Europejską w spra-
wie praworządności i zmian w sys-
temie sądownictwa. 
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Na taką ocenę wagi zmian klimatu przynajmniej 
częściowo mógł wpłynąć termin realizacji badania. 
Rozpoczęto je już po wybuchu wojny w Ukrainie, 
która zmieniła priorytety, zainteresowania i optykę 
patrzenia Polek i Polaków na najważniejsze kwestie 
w kraju.

Największą liczbę ocen wskazujących na znaczne 
zainteresowanie miały w badaniu tematy odzwier-
ciedlające kwestie dominujące obecnie w debacie 
publicznej. Trzy czwarte respondentów wskaza-
ło więc, że interesuje ich lub bardzo ich interesuje 
zagrożenie potencjalnym rozprzestrzenieniem się 
konfliktu zbrojnego na Polskę, a 68% osób wskazało 
jako istotny temat napływu uchodźców w związku 
z rosyjską agresją na Ukrainę. Dla większości Polek 
i Polaków bardzo ważne okazały się ponadto spra-
wy gospodarcze oraz jakość i dostępność systemu 
ochrony zdrowia, co zapewne należy wiązać z jed-
nej strony z kryzysem zdrowotnym, gospodarczym, 
energetycznym, inflacją i wzrostem cen, których 
Polki i Polacy doświadczają od wybuchu pande-
mii, a konflikt zbrojny u granic Polski może sprzyjać 
pogłębianiu się tych problemów. Warto również 
podkreślić, że ponad 60% badanych zadeklarowało 
zainteresowanie tematem jakości demokracji w Pol-
sce oraz funkcjonowaniem państwa prawa. Uznanie 
wagi problemu może wynikać z kumulacji dysku-
sji dotyczących przyszłości funkcjonowania Polski 

w Unii Europejskiej po wybuchu wojny w Ukrainie, 
a także kolejnych spraw dotyczących naruszeń praw 
obywatelskich przegrywanych przez Polskę przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Stras-
burgu oraz narastających kwot kar nałożonych na 
Polskę w związku z brakiem wdrożenia orzeczeń 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednocześnie klimat znalazł się 
wyżej na liście priorytetów Po-
lek i Polaków niż niektóre inne 
sprawy, jak dezinformacja i fake 
newsy, sytuacja na rynku pracy, 
edukacja czy pandemia COVID-19, 
która po ponad dwóch latach od 
jej wybuchu oraz po zawieszeniu 
przez rząd stosowania większości 
obostrzeń znalazła się na samym 
końcu listy tematów cieszących 
się społecznym zainteresowa-
niem.

Jakimi tematami w największym stopniu interesują 
się Polki i Polacy? 

WYKRES 1

75%

73%

69%

68%

63%

57%

56%

56%

51%

50%

46%

45%

Zagrożenie wybuchem wojny w Polsce w związku z agresją 
Rosji na Ukrainę

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce

Napływ uchodźców z Ukrainy w wyniku inwazji Rosji na ten kraj

Funkcjonowanie państwa prawa i jakość demokracji w Polsce

Zanieczyszczenie środowiska (na przykład wody, gleby, powietrza)

Zmiana klimatu i zagrożenie katastrofą klimatyczną

Dezinformacja oraz fake newsy dotyczące zdarzeń w Polsce

Sytuacja na rynku pracy

Edukacja

Pandemia COVID-19 – jej dotychczasowy i przewidywany dalszy 
przebieg

Spór z Unią Europejską dotyczący praworządności i zmian 
w systemie sądowniczym

N = 1000. Na wykresie pokazano łączny odsetek odpowiedzi „interesuję się” oraz „bardzo się interesuję” na pytanie: „Jak bardzo interesuje się Pan/Pani – 

lub się nie interesuje – każdym z poniższych tematów dotyczących obecnej sytuacji w Polsce?”.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

ZAINTERESOWANIE POLEK I POLAKÓW TEMATEM ZMIANY KLIMATU NA TLE INNYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH
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Temat zmiany klimatu i zagroże-
nia katastrofą klimatyczną nie 
wszystkich interesuje w podob-
nym stopniu. Na zainteresowanie 
nim wpływa wiek, poziom  
wykształcenia i miejsce  
zamieszkania. 

Jest ono większe wśród osób starszych, powyżej 
sześćdziesiątego piątego roku życia – w tej grupie 
aż 72% osób zadeklarowało, że jest to sprawa, 
którą się interesują lub bardzo interesują, podczas 
gdy w grupie badanych między dwudziestym pią-
tym a trzydziestym czwartym rokiem życia było to 
dwie piąte osób, a w grupie respondentów w wie-
ku między trzydzieści pięć lat a czterdzieści cztery 
lata – 47% osób. Rzadziej interesują się nim osoby 
z najniższym wykształceniem i mieszkańcy wsi. 

Zainteresowanie tematem: zmiana klimatu i zagrożenie katastrofą klimatyczną

Różnice w zainteresowaniu tematem zmiany klimatu 
widać także między osobami o różnych preferencjach 
politycznych. Istotnie częściej niż inni uważają go za 
ważny sympatycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. 
Odpowiednio trzy czwarte i 69% osób, które głoso-
wałyby na te partie, zadeklarowało zainteresowa-
niem klimatem. 

Z kolei temat dezinformacji i fake newsów w mniej-
szym stopniu niż innych badanych interesuje osoby 
o niższym poziomie wykształcenia – w grupie tej 

45% wyraziło zainteresowanie nim, podczas gdy 
wśród osób z wykształceniem wyższym odsetek ten 
wynosił już 59%. Podobnie jak w wypadku tematu 
zmiany klimatu, dezinformacją rzadziej interesują 
się również mieszkańcy wsi. Wśród sympatyków 
różnych partii politycznych jest to sprawa najważ-
niejsza dla wyborców dwóch kluczowych ugrupowań 
w Polsce: Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Oby-
watelskiej – około 60% sympatyków każdej z tych 
partii uznało te tematy za interesujące.

Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania

55%

40%

47%

53%

62%

72%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

46%

52%
62%

61%

niższe

średnie

wieś

miasto do 100 
tysięcy mieszkańców

miasto 
100–500 
tysięcy 

mieszkańców

miasto powyżej 500 tysięcy 
mieszkańców

wyższe

60%
57%

55%

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.



Zmiana klimatu a sprawy najistotniejsze dla Polski 
w oczach Polek i Polaków

W zestawieniu spraw ważnych 
dla Polski zmiana klimatu i za-
grożenie katastrofą klimatyczną 
znalazło się na ósmym miejscu 
pod względem częstości wskazań. 
Jako jedną z trzech najważniej-
szych spraw wymieniło ją 15% Po-
lek i Polaków, w tym 5% uznało te 
tematy za najważniejsze spośród 
wszystkich innych. 

Główne wnioski:

Tylko 15% społeczeństwa uznaje klimat 
za jedną z trzech najważniejszych spraw 
dla kraju, w tym 5% uważa, że jest on naj-
ważniejszy ze wszystkich. 

Co dziesiąty Polak wymienił zagrożenie 
dezinformacją i fake newsami na liście 
trzech najważniejszych priorytetów dla 
Polski, a 2% badanych uznało dezinfor-
mację za sprawę najważniejszą spośród 
wszystkich innych. W grupie osób uważających klimat za priorytet dla 

kraju najwięcej było osób z najmłodszej wyróżnionej 
grupy wiekowej – między osiemnastym a dwudzie-
stym czwartym rokiem życia (27% z nich wymieniło 
klimat wśród trzech spraw najważniejszych dla kra-
ju). Temat ten jest również jednym z kluczowych dla 
osób sympatyzujących z Lewicą. W tej grupie 35% 
badanych uznało go za ważny dla Polski, a 13% – 
za sprawę najważniejszą dla kraju. 

Jedna dziesiąta badanych na liście trzech najważ-
niejszych priorytetów wskazała dezinformację i fake 
newsy, a 2% respondentów uznało dezinformację za 
sprawę najważniejszą spośród wszystkich innych. 

Na pierwszych miejscach ponownie znalazł się te-
mat zagrożenia Polski konfliktem zbrojnym oraz sy-
tuacja gospodarcza w Polsce – wśród trzech spraw 
najważniejszych dla kraju wskazało je odpowiednio 
55% i 45% badanych. Nieco mniej niż jedna trze-
cia Polek i Polaków wymieniła napływ uchodźców, 
funkcjonowanie państwa prawa i demokracji oraz 
ochronę zdrowia. 
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Ocena ważności zagadnień społeczno-politycznych 
w Polsce 

WYKRES 2

45%

55%

30%

30%

30%

24%

16%

15%

15%

14%

11%

10%

Zagrożenie wybuchem wojny w Polsce w związku z agresją 
Rosji na Ukrainę

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce

Napływ uchodźców z Ukrainy w wyniku inwazji Rosji na ten kraj

Funkcjonowanie państwa prawa i jakość demokracji w Polsce

Zanieczyszczenie środowiska (na przykład wody, gleby, powietrza)

Zmiana klimatu i zagrożenie katastrofą klimatyczną

Dezinformacja oraz fake newsy dotyczące zdarzeń w Polsce

Sytuacja na rynku pracy

Edukacja

Pandemia COVID-19 – jej dotychczasowy i przewidywany dalszy 
przebieg

Spór z Unią Europejską dotyczący praworządności i zmian 
w systemie sądowniczym

N = 1000. Na wykresie pokazano odpowiedzi uwzględniające wszystkie trzy najważniejsze kwestie wskazane przez respondentki i respondentów.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

ZMIANA KLIMATU A SPRAWY NAJISTOTNIEJSZE DLA POLSKI W OCZACH POLEK I POLAKÓW

Biorąc pod uwagę z jednej strony omówione wyżej 
wyniki badania, a z drugiej mechanizmy dezinforma-
cji, która – jak zwracają uwagę eksperci – szerzy się 
przede wszystkim w odpowiedzi na zainteresowanie 
ludzi, może się wydawać, że w związku z niewielkim 
poziomem zainteresowania tym tematem potencjał 
upowszechniania dezinformacji na temat klimatu 
nie jest bardzo wysoki. 

Należy wziąć jednak pod 
uwagę, że ochrona klimatu wiąże 
się z wieloma innymi kwestiami, 
w tym na przykład energetyką – 
kluczową dla osiągnięcia podsta-
wowego celu Europejskiego  
Zielonego Ładu, jakim jest neutral-
ność klimatyczna do 2050 roku3. 
Rosnące ceny energii, kryzys 
energetyczny stają się w ostat-
nich miesiącach coraz ważniejsze 
w debacie publicznej. Towarzyszy 
temu wzrastające zainteresowanie 
tą kwestią, co zwiększa także 
potencjał szerzenia dezinformacji 
w tym obszarze.

3  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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Klimat, polityka klimatyczna i energetyka. 
Wiedza Polek i Polaków 

Główne wnioski:

Większość polskiego społeczeństwa ma 
świadomość kryzysu klimatycznego i jego 
przyczyn.

Na ocenę faktów związanych z kryzysem 
klimatycznym wpływają wiek, wykształ-
cenie, miejsce zamieszkania, światopogląd 
badanych i ich sympatie polityczne. 

Rzetelny przekaz na temat zmiany klimatu 
oraz konsekwencji i przyczyn zachodzących 
zmian należy kierować przede wszystkim 
do osób o niższym poziomie wykształce-
nia, mieszkańców wsi, osób wierzących 
regularnie praktykujących, a także zwo-
lenników ugrupowań prawicowych. 

Umiarkowanie pozytywnie wypadła ocena 
fragmentu tekstu zawierającego prawdzi-
we stwierdzenia dotyczące klimatu i od-
wołujących się do niego polityk publicz-
nych. Tylko 37% badanych uznało go za 
w całości prawdziwy, a ich oceny zależały 
między innymi od poziomu wykształcenia, 
światopoglądu (przede wszystkim religij-
ności) oraz preferencji politycznych.

Połowa (51%) badanych uznaje za praw-
dziwy przekaz tak zwanej kampanii żarów-
kowej prowadzonej przez Polskie Spółki 
Energetyczne w 2022 roku. Częściej należą 
do nich mieszkańcy wsi, osoby z niższym 
wykształceniem, a także zwolennicy rzą-
dzących ugrupowań politycznych.

Świadomość i wiedza oraz prowadzenie skierowa-
nych na ich kształtowanie działań edukacyjnych na 
dany temat są kluczowymi narzędziami budowa-
nia odporności społecznej na dezinformację. Coraz 
częściej obecne w debacie publicznej podstawowe 
informacje na temat kryzysu klimatycznego znalazły 
swoje odzwierciedlenie w poziomie wiedzy Polek  
i Polaków na ten temat 

Zdecydowana większość społe-
czeństwa ma świadomość zarów-
no istnienia kryzysu klimatyczne-
go, jak i tego, że jest on wywołany 
działalnością człowieka, w tym 
przede wszystkim emisją gazów 
cieplarnianych. Dość powszech-
na jest również wiedza dotyczą-
ca wpływu globalnego ocieplenia 
na nasilenie się katastrof natu-
ralnych. Zgadza się z tym prawie 
90% społeczeństwa.

Jednocześnie nie wszystkie grupy społeczne mają 
świadomość tych kwestii w równym stopniu. Kobiety 
istotnie częściej są przekonane zarówno o istnieniu 
kryzysu klimatycznego, jak i o wpływie człowieka 
na globalne ocieplenie oraz o roli gazów cieplar-
nianych w tym procesie. Rzadziej wątpią w to 
także osoby o wyższym poziomie wykształcenia. 
Z kolei bardziej sceptyczni w tym względzie są 
mieszkańcy wsi (23% z nich w ogóle neguje kry-
zys klimatyczny, a 18% uważa, że człowiek nie jest 
za niego odpowiedzialny) oraz osoby bezrobotne 
(33% uznało, że kryzys klimatyczny nie istnieje  
i jest „wymysłem człowieka”). Kryzys klimatyczny 
częściej odrzucają także osoby regularnie biorące 
udział w praktykach religijnych (nabożeństwach 
stacjonarnych lub transmitowanych w mediach) 
– tak uważa 25% z nich, podczas gdy dla porów-
nania wśród praktykujących nieregularnie (rzadziej 
niż raz w miesiącu) było to 15%.



Podejściem do kryzysu  
klimatycznego różnią się  
zwolennicy poszczególnych  
partii politycznych. Najwięcej 
„denialistów” klimatycznych – 
aż 41% – jest w grupie sympaty-
zującej z Konfederacją Wolność 
i Niepodległość oraz w grupie osób, 
która w ogóle nie wzięłaby udziału 
w głosowaniu (35%), podczas gdy 
na przykład wśród sympatyków  
Koalicji Obywatelskiej takie osoby 
stanowiły tylko 6%, a wśród  
zwolenników Polski 2050 Szymona 
Hołowni – 13%. 

Podsumowując ten wątek, można stwierdzić, że 
przynajmniej w zakresie podstawowych kwestii 
dotyczących zmiany klimatu wiedza i świadomość 
społeczna jest już na tyle powszechna, że mimo 
istnienia grup kwestionujących globalne ocieple-
nie lub sceptycznych wobec globalnego ocieplenia 
odporność społeczeństwa na dezinformację do-
tyczącą tych ogólnych zagadnień mimo wszystko 
wydaje się dość wysoka. Kiedy jednak z poziomu 
ogólnego schodzimy na obszar zagadnień bardziej 
konkretnych, dotyczących między innymi tak ściśle 
związanej z ochroną klimatu energetyki czy produk-
cji żywności, badani są już bardzo podzieleni co do 
tego, co można uznać za prawdę lub fałsz. Dwie 
piąte badanych uważa na przykład, że wytwa-
rzanie roślinnych produktów spożywczych wiąże 
się z taką samą emisją gazów cieplarnianych jak 
produkcja zwierzęca, a energia ze źródeł odnawial-
nych jest droższa niż z gazu i węgla. Podobnie jest 
z oceną głównego przekazu tak zwanej kampanii 
żarówkowej przeprowadzonej w pierwszych miesią-
cach 2022 roku przez pięć spółek energetycznych.  
W badaniu zacytowano ten przekaz dokładnie tak, 
jak brzmiał ono w kampanii („opłata klimatyczna Unii 
Europejskiej to aż 60% kosztów produkcji energii”). 
Jak podkreśliła w swoim stanowisku choćby Komi-
sja Etyki Reklamy4, sformułowanie wykorzystane  
w kampanii między innymi w formie billboardów, któ-
re pojawiły się na ulicach wielu polskich miast, wpro-

wadzało w błąd, sugerując, że polityka klimatyczna 
jest odpowiedzialna za 60% ceny za prąd, jaką płaci 
konsument detaliczny. To zaś stanowi nieprawdę 
(według analiz Forum Energii – przy uwzględnieniu 
wszystkich składników rachunku za energię polityka 
klimatyczna Unii Europejskiej przekłada się na około 
20% ceny za prąd płaconej przez konsumentów5). 
Był więc to przykład dezinformacji – intencjonalne-
go wprowadzenia w błąd i manipulowania faktami  
w celu przerzucenia odpowiedzialności za wzrost 
cen energii na podmioty zewnętrzne.

KLIMAT, POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYKA. WIEDZA POLEK I POLAKÓW
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4  Uchwała nr ZO/017/22o z dnia 10 marca 2022 roku, https://radareklamy.pl/
uchwala-nr-zo-017-22o-z-dnia-10-marca-2022-r-zespolu-orzekajacego-w-spra-
wie-o-sygn-ker-025-22.

5  https://www.forum-energii.eu/pl/blog/ceny-energii-koszt-co2



DEZINFORMACJA WOKÓŁ KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ. OPINIE POLEK I POLAKÓW  // 17

Proszę ocenić, czy poniższe zdania są według Pana/Pani prawdziwe, czy fałszywe
WYKRES 3

Człowiek i jego działalność ponoszą odpowiedzialność 
za zmianę klimatu.

Globalne ocieplenie przyczynia się do katastrof 
naturalnych.

Opłata klimatyczna Unii Europejskiej to aż 60% 
kosztów produkcji energii.

Energia z odnawialnych źródeł jest droższa niż 
energia z gazu i węgla.

Wytwarzanie roślinnych produktów spożywczych 
wiąże się z taką samą emisją gazów ccieplarnianych jak 

produkcja zwierzęca.

Gazów cieplarnianych powstających na skutek 
działalności człowieka jest tak mało, że nie mają one 

wpływu na klimat.

Kryzys klimatyczny nie istnieje – to wymysł człowieka.

F
A

Ł
S

Z

P
R

A
W

D
A

87%

87%

51%

42%

40%

24%

20%

13%

13%

49%

58%

60%

76%

80%

N = 1000

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

Przekaz dotyczący tak zwanej 
kampanii żarówkowej różnie 
oddziaływał na społeczeństwo. 
Istotny wpływ na jego ocenę mają 
miejsce zamieszkania badanych, 
wykształcenie, uczestnictwo 
w praktykach religijnych, wiek 
i sympatie polityczne.

Istotnie częściej przekaz tak zwanej kampanii ża-
rówkowej uznali za prawdziwy mieszkańcy wsi 
(55%), osoby z niższym wykształceniem (57%) oraz 
regularnie uczestniczący w praktykach religijnych 
(59%). Za prawdziwy przekaz kampanii uznało aż 
71% zwolenniczek i zwolenników Prawa i Spra-
wiedliwości wraz z Solidarną Polską, podczas gdy 
w grupie osób popierających Koalicję Obywatelską 
było to 30% osób, a Polski 2050 Szymona Hołowni 
– 43%. Istotnie rzadziej były w tej grupie osoby star-
sze powyżej sześćdziesięciu pięciu lat (w tej grupie 
było to 42% badanych w porównaniu z 51% w po-
pulacji), osoby z wyższym wykształceniem (41%), 
mieszkańcy największych miast (44%) oraz osoby 
niebiorące udziału w praktykach religijnych (38%).

 

KLIMAT, POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYKA. WIEDZA POLEK I POLAKÓW
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Przykład kampanii dotyczącej odpowiedzialności Unii Europejskiej za koszty produkcji energii pokazuje więc 
z jednej strony, jak dezinformacja oddziałuje na różne grupy społeczne, ale także wskazuje, jak nasza ocena 
faktów wiąże się z bardziej ogólnymi postawami i ze światopoglądem. Na to nakłada się złożoność proble-
matyki dotyczącej tematów bezpośrednio związanych z ochroną klimatu i polityką klimatyczną. Przeciętny 
odbiorca bez zasięgnięcia fachowej wiedzy eksperckiej nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować kwestii 
związanych na przykład z kosztami produkcji energii, co istotnie zwiększa jego podatność na działania dezin-
formacyjne. Skomplikowane jest również samo zagadnienie globalnego ocieplenia i transformacji energetycznej.

 

Polki i Polacy poproszeni o ocenę prawdziwości informacji zawartych we fragmencie artykułu, który 
ukazał się w ogólnopolskiej prasie w 2022 roku i dotyczył możliwości zahamowania globalnego ocieple-
nia, byli bardzo niejednoznaczni co do tego, czy odejście od spalania paliw kopalnych należy uznać za 
kluczowe w przeciwdziałaniu ocieplenia klimatu: 37% badanych uznało go za prawdziwy, a 41% – za 
częściowo fałszywy. Jedna piąta respondentów nie umiała dokonać takiej oceny.

Najprostszym sposobem zahamowania globalnego ocieplenia 
jest odejście od spalania paliw kopalnych, czyli od węgla, 
ropy naftowej i gazu oraz przejście na nowe technologie, 
związane w 100 proc. z odnawialnymi źródłami energii, 
zwiększaniem efektywności energetycznej, jak również 
z ekologicznym transportem czy zrównoważonym 
wykorzystywaniem gruntów”.

KLIMAT, POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYKA. WIEDZA POLEK I POLAKÓW
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Na ocenę badanych miały wpływ między innymi 
poziom wykształcenia, religijność, preferencje po-
lityczne oraz źródła wiedzy, z których zazwyczaj 
korzystają respondenci. Najbardziej przekonani 
o prawdziwości tekstu okazali się czytelnicy ga-
zet lub czasopism (51%), osoby nieuczestniczące 
w praktykach religijnych (49%) oraz elektorat Ko-
alicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni 
(odpowiednio 51% i 58% wskazań). W całości za 
fałszywy częściej uznawali go mężczyźni, miesz-
kańcy wsi (po 8% wskazań), regularnie praktykujący 
w nabożeństwach religijnych (10%) i pozyskujący 
najczęściej informacje z portali internetowych (10%).

nie ma możliwości zastąpienia paliw kopal-
nych odnawialnymi źródłami energii 

transport nie może być ekologiczny 

gospodarek i ludzi nie stać na odnawialne 
źródła energii, a jej wytwarzanie jest również 
zagrożeniem dla środowiska 

nie tylko paliwa kopalne powodują zagroże-
nia dla środowiska i klimatu, ponieważ nale-
ży tu wziąć pod uwagę także między innymi 
zaśmiecenie oceanów czy niszczenie lasów 
tropikalnych 

cała gospodarka oparta jest na paliwach ko-
palnych i odejście od nich ją zrujnuje 

emisja spalin samochodowych i lotniczych 
powoduje największe zanieczyszczenia, a gaz 
nie jest szkodliwy dla klimatu i środowiska 

Poproszeni o odniesienie się do tego, co należy uznać za 
fałszywe w podanym fragmencie, badani wymienili aż około 
dwudziestu różnych argumentów (pytanie miało formę 
otwartą i było skierowane tylko do osób, które 
oceniły dany fragment za częściowo lub w całości
fałszywy), wskazując między innymi, że:

36%

10%

11%

10%

7%

5%

Kilkanaście procent badanych nie umiało wskazać, 
które konkretnie z informacji zawartych w stwierdzeniu 
uznanym wcześniej za fałszywe mijają się z prawdą. 

Z kolei w innym przedstawionym do oceny fragmencie 
artykułu z prasy ogólnopolskiej, w którym padło między 
innymi stwierdzenie, że „w Polsce węgla mogłoby star-
czyć na dwieście lat”, tylko 27% badanych oceniających 
cały artykuł jako fałszywy lub częściowo niezgodny 
z prawdą uznało, że jest to informacja fałszywa.

Bez sięgania do źródeł, które weryfikują różne informa-
cje i przekazują je odbiorcom w czytelny i zrozumiały 
sposób, samodzielna analiza i ocena różnych faktów 
i informacji dotyczących klimatu, polityki klimatycznej 
i rozmaitych wymiarów tego procesu jest zadaniem 
trudnym. To zaś, jak zwracaliśmy już uwagę wcześniej, 
stanowi o dużym potencjale prowadzenia działań 
dezinformacyjnych. Uzmysławia także, jak ważne jest 
istnienie mediów, instytucji i organizacji, które zajmu-
ją się rzetelnym weryfikowaniem pojawiających się 
w debacie publicznej informacji. Z badania wynika, że 
szczególnie ważne jest kierowanie rzetelnego prze-
kazu dotyczącego zmiany klimatu, jej konsekwencji 
i roli człowieka w tym procesie do osób o niższym 
poziomie wykształcenia, mieszkańców wsi, uczest-
niczących regularnie w praktykach religijnych, a tak-
że zwolenników partii politycznych i ugrupowań 
o orientacji prawicowo-konserwatywnej. 

KLIMAT, POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYKA. WIEDZA POLEK I POLAKÓW
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Źródła informacji o świecie 

Główne wnioski:

Najważniejszymi źródłami informacji 
o świecie są dla Polek i Polaków telewi-
zja oraz portale internetowe. Najrzadziej 
wykorzystywanym medium jest prasa. 

Pozyskując wiedzę o świecie, częściej ko-
rzystamy z opinii nieformalnych (rodziny, 
znajomych) oraz z wypowiedzi polityków 
niż naukowych źródeł danych. 

Dezinformacja rozprzestrzenia się w różnego rodzaju 
mediach. Szczególnie podatny grunt stanowią dla 
niej media społecznościowe i Internet, ale także bar-
dziej tradycyjne media, jak prasa czy telewizja, nie 
są od niej wolne. W dalszych analizach dotyczących 
dezinformacji na temat klimatu istotne jest ustalenie, 
które z mediów są kluczowe dla budowania wiedzy 
Polek i Polaków o świecie oraz pozyskiwania o nim 
informacji.

Głównymi źródłami informacji 
o dowolnych tematach, zdarze-
niach lub zjawiskach występują-
cych w kraju są przede wszystkim 
telewizja oraz portale interneto-
we. Z obu rodzajów mediów  
korzysta w tym celu odpowiednio 
70% i 63% badanych. 

Kolejnymi pod względem częstości korzystania źró-
dłami informacji są media społecznościowe oraz ra-
dio – wiedzę czerpie z nich od 40% do 45% Polek  
i Polaków. Najmniej popularna na tle innych mediów 
jest prasa: gazety, czasopisma, magazyny w wersji 
papierowej i elektronicznej, z których do pozyski-
wania informacji korzysta tylko 28% ogółu społe-
czeństwa. Prawie tyle samo Polek i Polaków buduje 
swoją wiedzę o świecie na podstawie wypowiedzi 
polityczek i polityków, a także czerpiąc informa-
cje od rodziny, przyjaciół i osób bliskich. Naukowe 
źródła danych i informacji, jak publikacje, książki, 
artykuły, znalazły się prawie na końcu zestawie-
nia – sięga do nich 21% osób. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że to właśnie grupa osób korzystających  
z tych ostatnich źródeł wiedzy istotnie częściej uważa, 
że zmiana klimatu i zagrożenie katastrofą klimatyczną 
to sprawy najistotniejsze dla kraju.

Źródła wykorzystywane do uzyskania informacji na temat 
zdarzeń lub zjawisk występujących w Polsce 

WYKRES 4

Telewizja Radio

Wypowiedzi politykówRodzina, przyjaciele, 
bliscy znajomi

Naukowe źródła 
wiedzy (na przykład książki, 

raporty, artykuły)

Gazety, czasopisma, 
magazyny w wersji papierowej 

i internetowej

Dalsi znajomi, współpracownicy, 
koleżanki i koledzy z uczelni/ze 
szkoły

Portale internetowe Media społecznościowe

70% 40%

27%30% 21%28%

11% 2%

1%

63% 45%

Nie korzystam z żadnych 
źródeł

Inne

N = 1000. Na wykresie odsetki nie sumują się do 100%, gdyż w pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O ŚWIECIE

Omawiając oddziaływanie różnych źródeł mediów na poszczególne grupy Polek i Polaków, warto także 
uwzględnić różne profile osób korzystających z poszczególnych źródeł informacji. Zestawienie takie prezen-
tujemy poniżej (tabela 1). W kolejnych częściach raportu będziemy analizować postrzeganie wiarygodności 

Profile osób istotnie częściej korzystających z poszczególnych źródeł informacji, aby dowiedzieć się  
czegoś o wybranych tematach, zdarzeniach lub zjawiskach występujących w Polsce 

TABELA 1

Telewizja
Portale 

internetowe
Media 

społecznościowe
Radio

Rodzina, przyjaciele, 
bliscy znajomi

Gazety, czasopisma, 
magazyny

Wypowiedzi 
polityków

Naukowe 
źródła wiedzy

KOBIETA MĘŻCZYZNA MĘŻCZYZNA KOBIETA

powyżej 65 lat od 25 do 34 lat od 18 do 34 lat od 18 do 34 lat powyżej 65 lat powyżej 55 lat od 18 do 24 lat

wykształcenie średnie wyksztalcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie średnie wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe

miasto powyżej  
500 tysięcy mieszkańców

miasto do 100 tysięcy 
mieszkańców

miasto powyżej 
500 tysięcy mieszkańców

nie pracuje – zajmuje się 
się domem, dziećmi lub 

przebywa na emeryturze, 
rencie

pracuje na stałe 
lub dorywczo

pracuje na stałe 
lub dorywczo

pracuje na stałe 
lub dorywczo

uczy się lub studiuje

nie pracuje – zajmuje się 
się domem, dziećmi lub 

przebywa na rencie,  
emeryturze

pracuje na stałe 
lub dorywczo, 

uczy się lub studiuje

regularnie lub 
nieregularnie uczestniczy 
w praktykach religijnych

nieregularnie 
uczestniczy w praktykach 

religijnych

nieregularnie 
uczestniczy w praktykach 

religijnych

regularnie uczestniczy 
w praktykach religijnych

nieregularnie uczestniczy 
w praktykach religijnych

nieregularnie uczestniczy 
w praktykach religijnych

nie bierze udziału 
w praktykach religijnych

poszczególnych mediów z punktu widzenia podejmowania przez nie tematu zmiany klimatu i polityki klima-
tycznej, a także potencjał szerzenia przez nie dezinformacji w tym obszarze.



DEZINFORMACJA WOKÓŁ KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ. OPINIE POLEK I POLAKÓW  // 22

Doświadczenia bezpośredniego 
kontaktu z dezinformacją dotyczącą 
klimatu i polityki klimatycznej oraz 
świadomość tego zjawiska

Rozdział 2
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Postrzeganie problemu dezinformacji dotyczącej 
klimatu i polityki klimatycznej

Główne wnioski:

Zmiana klimatu i zagrożenie katastro-
fą klimatyczną nie są postrzegane jako 
zjawiska najbardziej zagrożone dezinfor-
macją. Znalazły się dopiero na siódmym 
miejscu pod względem częstości wskazań, 
a wyprzedziły je między innymi pandemia  
COVID-19 i sytuacja gospodarcza w kraju.

Jednocześnie zdecydowana większość Po-
lek i Polaków jest zdania, że dezinformacja 
dotycząca klimatu jest problemem, w tym 
61% uważa, że jest on poważny lub bardzo 
poważny. 

Warunkiem niezbędnym obrony 
przed wpływem dezinformacji 
jest świadomość jej występowa-
nia. Odnosi się to także do oceny 
wiadomości dotyczących zmian 
klimatu i polityki klimatycznej. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że zmiana 
klimatu i zagrożenie katastrofą klimatyczną nie są 
postrzegane jako tematy najbardziej zagrożone 
dezinformacją. Znalazły się dopiero na siódmym 
miejscu pod względem częstości wskazań. Tyl-
ko 17% respondentów wymieniło te wątki wśród 
trzech obszarów, w których dezinformacja jest roz-
przestrzeniana w największym stopniu, w tym 5% 
wskazało klimat jako obszar, w którym najczęściej 
– w porównaniu z innymi tematami – dochodzi do 
manipulowania informacjami lub ich fałszowania. 

Częściej o problemie dezinformacji w odniesieniu do 
klimatu przekonane są osoby powyżej sześćdzie-
siątego piątego roku życia (26%), które jednocześ- 
nie – jak pokazywaliśmy we wcześniejszej części 
raportu – są bardziej niż inni badani zainteresowane 
tą tematyką. Ta grupa częściej niż inni badani wy-

mieniała również klimat na pierwszym miejscu jako 
obszar najbardziej zagrożony dezinformacją (8%  
w stosunku do 5% w całej populacji). 

Istotnie rzadziej wskazywały klimat jako obszar,  
w którym dochodzi do dezinformacji, osoby z niż-
szym wykształceniem (14%) i w wieku od dwu-
dziestu pięciu do trzydziestu czterech lat (8%).  
W wypadku pierwszej z tych grup znaczenie mogą 
mieć ich niższe kompetencje poznawcze, z kolei oso-
by należące do drugiej grupy mogą mieć mniej czasu 
na analizowanie kwestii politycznych – są w wieku, 
kiedy statystycznie największą uwagę poświęca się 
budowie życia prywatnego i zawodowego.

Najwięcej Polek i Polaków 
(40%) jest przekonanych, że 
spośród wszystkich wskazanych 
obszarów i zjawisk życia społeczno- 
-politycznego do manipulacji 
lub fałszowania informacji 
trafiających do odbiorców 
dochodzi w związku z pandemią 
COVID-19. 

Na taki wynik z pewnością wpłynęła bezpośrednia 
bliskość wywołujących silny niepokój społeczny 
wydarzeń z ostatnich ponad dwóch lat. Bieżące 
wydarzenia w kraju mogły również wpłynąć na 
pozycje zajmowane przez kolejne odpowiedzi. 

Rzadziej Polki i Polacy wskazują jako zagrożone 
dezinformacją obszary: zanieczyszczenia środowi-
ska, rynku pracy i napływu uchodźców z Ukrainy 
(między 11% a 13%). Szczególnie niski odsetek 
wskazań dotyczący ostatniej z wymienionych wyżej 
spraw można uznać za zastanawiający, jeśli ma 
się świadomość nasilenia dezinformacji na temat 
wojny w Ukrainie6. Może to świadczyć o tym, że 
do świadomości Polek i Polaków nie przebiła się  
w większym stopniu dyskusja medialna na ten te-
mat lub została przykryta przez inne, bardziej pod-
stawowe problemy. Może to także wskazywać na 
ogólny brak społecznej wrażliwości na to wyzwanie. 
Jednocześnie tylko 2% społeczeństwa jest zdania, 
że w Polsce nie występuje dezinformacja.

6  Zob. na ten temat między innymi: Dezinformacja wokół wojny w Ukrainie. Świa-
towe narracje i trendy, https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/dezinformacja-wo-
kol-wojny-w-ukrainie-swiatowe-narracje-i-trendy.
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Proszę wskazać te tematy, które, Pana/Pani zdaniem, są 
obecnie najczęściej fałszowane lub manipulowane 
w naszym kraju

WYKRES 5

37%

40%

36%

33%

25%

22%

17%

13%

12%

11%

8%

7%

2%

Pandemia COVID-19 – jej dotychczasowy i przewidywany 
dalszy przebieg

Funkcjonowanie państwa prawa i jakość demokracji w Polsce

Zagrożenie wybuchem wojny w Polsce w związku z agresją 
Rosji na Ukrainę

Spór z Unią Europejską dotyczący praworządności i zmian 
w systemie sądowniczym

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Sytuacja na rynku pracy

Zanieczyszczenie środowiska (na przykład wody, gleby, powietrza)

Edukacja

Żadne z tego typu zjawisk nie są w Polsce fałszowane 
ani manipulowane

Zmiana klimatu i zagrożenie katastrofą klimatyczną

Nie wiem, trudno powiedzieć

Napływ uchodźców z Ukrainy w wyniku inwazji Rosji na ten kraj

Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce

N = 1000. Na wykresie pokazano skumulowane odpowiedzi uwzględniające trzy główne obszary życia społeczno-politycznego, w których – zdaniem Polek 

i Polaków – przede wszystkim szerzy się dezinformacja. 

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

Zdecydowana większość badanych 
zapytanych bezpośrednio o dezinformację 
dotyczącą klimatu zgadza się jednak z opinią, 
że jest to w Polsce problem, w tym 61% uważa, 
że jest on poważny lub bardzo poważny.

Znów bardziej niż inni respondenci przekonani są o tym badani po-
wyżej sześćdziesiątego piątego roku życia (73%), posiadający wy-
kształcenie co najmniej średnie (66–68%), mieszkańcy największych 
miast (73%) i niepraktykujący (69%). Na postrzeganie problemu dezin-
formacji wpływają także preferencje polityczne badanych. Na jego 
znaczenie są bardziej uwrażliwieni sympatycy Polski 2050 Szymona 
Hołowni oraz Koalicji Obywatelskiej (w obu tych grupach ponad 70% 
wskazań). Z kolei zwolenniczki i zwolennicy Konfederacji są w grupie 
istotnie rzadziej uznającej dezinformację za problem – 11% wybor-
czyń i wyborców z tej grupy uznało, że jest on nieduży lub nie ma go 
w ogóle. Wśród osób, które nie są przekonane o znaczeniu dezinfor-
macji odnoszącej się do klimatu, znalazło się również istotnie więcej 
mężczyzn (7% uznało, że dezinformacja nie jest problemem lub jest 
niedużym problemem). Wydaje się to kolejnym wskaźnikiem pokazu-
jącym odmienne nastawienie i stopień wrażliwości kobiet i mężczyzn 
na ten problem.

POSTRZEGANIE PROBLEMU DEZINFORMACJI DOTYCZĄCEJ KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ
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W jakim stopniu stopniu, Pana/Pani zdaniem, 
dezinformacja dotycząca klimatu (czyli przekazywanie 
celowo zafałszowanych lub zmanipulowanych informacji 
na ten temat) jest lub nie jest problemem w Polsce?

WYKRES 6

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

25%

36%

20%

4%

1%

14%

jest bardzo poważnym 
problemem

jest poważnym 
problemem

jest umiarkowanie 
poważnym 
problemem

jest niedużym 
problemem

w ogóle nie jest 
problemem

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć
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Ocena wiarygodności mediów i osób publicznych 
w informowaniu o klimacie

Główne wnioski:

Ocenę wiarygodności źródeł informacji 
na temat klimatu w największym stopniu 
różnicują wykształcenie badanych, religij-
ność i preferencje polityczne.

Sympatie polityczne wpływają na wska-
zania osób ocenianych jako wiarygodne 
w kwestiach klimatycznych – wymieniani 
tu są głównie politycy, szczególnie repre-
zentujący popierany przez daną osobę 
obóz polityczny. Politycy byli jednocześnie 
postrzegani jako jedna z najmniej wiary-
godnych grup w informowaniu o klimacie.

Ponad połowa badanych nie potrafi wska-
zać żadnej osoby publicznej wiarygodnej 
w kwestii klimatu.

Osoby o niższym poziomie wykształcenia, 
regularnie praktykujące i deklarujące chęć 
głosowania na obecną koalicję rządzącą 
częściej niż inne oceniają jako wiarygodne 
telewizję, media społecznościowe, rodzi-
nę, przyjaciół i bliskich znajomych oraz 
wypowiedzi polityków – a więc źródła, 
w wypadku których trudniej o obiektywne 
treści i pogłębioną analizę, a stosunkowo 
łatwiej spotkać przekaz oparty na niewie-
dzy lub dezinformacji. 

Książki, raporty i artykuły 
naukowe są najrzadziej wykorzy-
stywanym źródłem wiedzy 
o zdarzeniach lub zjawiskach 
występujących w Polsce. 
Jednocześnie to one są oceniane 
jako najbardziej wiarygodne, 
jeśli chodzi o informowanie 
o dowolnych kwestiach 
dotyczących klimatu. 

Wskazała je w związku z tym zagadnieniem prawie 
połowa badanych osób (47%). Pozytywna ocena jest 
jeszcze bardziej wyraźna wśród najmłodszych Polek 
i Polaków (taką odpowiedź wybrało 64% badanych 
w wieku od osiemnastu do dwudziestu czterech lat), 
którzy także częściej niż inni korzystają z tego źródła 
informacji, oraz u najstarszych respondentów (57% 
wskazań w grupie osób powyżej sześćdziesięciu 
pięciu lat). 

Z kolei osoby w wieku od dwudziestu pięciu do pięć-
dziesięciu czterech lat okazują najmniejsze zaufanie 

do wiarygodności tego źródła informacji – wskaza-
ło je 37–41% osób z tych trzech grup wiekowych.  
Zaufanie do naukowych źródeł wiedzy rośnie rów-
nież wraz z wykształceniem oraz z wielkością miej-
sca zamieszkania. Najbardziej ufają im osoby miesz-
kające w większych miastach (od 100 tysięcy do  
500 tysięcy mieszkańców – 56%) oraz w najwięk-
szych ośrodkach (powyżej 500 tysięcy mieszkańców 
– 64%). Najmniejsze zaufanie mają osoby mieszka-
jące na wsi (docenia je tylko 38% z tej największej 
części polskiego społeczeństwa). Podejście do na-
ukowych źródeł wiedzy jest również skorelowane 
z religijnością – za wiarygodne w kwestiach doty-
czących klimatu uznaje je najmniejsza grupa osób 
praktykujących regularnie (42%), a największa osób 
niepraktykujących (56%). 

Zależności widać także wśród elektoratów trzech 
prowadzących w większości sondaży ugrupowań 
politycznych – najmniejsza grupa osób ufają-
cych w wiarygodność naukowych źródeł wie-
dzy jest wśród wyborców koalicji rządzącej oraz 
Konfederacji Wolność i Niepodległość (po 40%),  
a największa wśród osób deklarujących poparcie dla 
Koalicji Obywatelskiej (68%) oraz Polski 2050 Szymona 
Hołowni (59%). Najmniejsze odsetki osób uznających 
wiarygodność naukowych źródeł wiedzy są wśród 
osób, które odmówiły odpowiedzi na pytanie dotyczące 
preferencji partyjnych (29%) oraz deklarujących, że 



DEZINFORMACJA WOKÓŁ KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ. OPINIE POLEK I POLAKÓW  // 27

nie wzięłyby udziału w głosowaniu (34%). Trzeba 
jednak zauważyć, że szczególnie osoby należące do 
pierwszej z tych dwóch grup wydają się najbardziej 
zniechęcone do większości uwzględnionych w ba-
daniu rodzajów źródeł informacji.

Uznanie dla naukowych źródeł wiedzy o kwestiach 
klimatycznych jest także skorelowane z bardziej 
urozmaiconym korzystaniem z różnych mediów.  
O ich wiarygodności przekonana jest największa 
grupa osób, która informacje o wydarzeniach w kra-
ju czerpie z gazet i czasopism w wersji papierowej  
i internetowej (64% tej grupy), wypowiedzi polityków 
(59%) i portali internetowych (52%). Mogą to być 
osoby trochę bardziej zainteresowane sprawami 
społeczno-politycznymi, a w rezultacie korzystające 
z większej liczby różnych źródeł informacji, by czegoś 
się na te tematy dowiedzieć.

Co do zasady dalsza kolejność rodzajów źródeł in-
formacji dotyczących kwestii klimatycznych uzna-
wanych za wiarygodne odpowiada częstotliwości 
wykorzystania poszczególnych źródeł informacji  
o wydarzeniach w kraju. Na kolejnych miejscach zna-
lazły się więc telewizja (33%), portale internetowe 
(27%), media społecznościowe (17%), gazety i cza-
sopisma oraz radio. Oba ostatnie źródła są ocenione 
jako wiarygodne przez 16% osób, ale korzystanie  
z radia zadeklarował większy odsetek badanych –  

OCENA WIARYGODNOŚCI MEDIÓW I OSÓB PUBLICZNYCH W INFORMOWANIU O KLIMACIE

a więc większy odsetek osób wykorzystujących ga-
zety i czasopisma uznaje je za wiarygodne źródło 
informacji o klimacie. Dalsze miejsca zajęły kategorie: 
rodzina i przyjaciele, wypowiedzi polityków oraz dalsi 
znajomi. Jedna dziesiąta badanych była zdania, że 
nie ma wiarygodnych źródeł informacji o kwestiach 
klimatycznych. Taka sama grupa osób nie umiała 
tego ocenić (wszystkie odpowiedzi – zob. tabela 2).

Ocena wiarygodności źródeł informacji dotyczących 
klimatu 

TABELA 2

KTÓRE Z PONIŻSZYCH RODZAJÓW ŹRÓDEŁ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOWOLNYCH KWESTII KLIMATYCZNYCH SĄ 
W PANA/PANI OCENIE NAJBARDZIEJ WIARYGODNE? PROSZĘ ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE TRZY ODPOWIEDZI

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

naukowe źródła wiedzy 
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papierowej i internetowej

dalsi znajomi, współpra-
cownicy, koleżanki/kole-
dzy z uczelni/ze szkoły

telewizja

radio

inne

portale internetowe

rodzina, przyjaciele,  
bliscy znajomi

żadne – nie ma wiary-
godnych źródeł informa-
cji dotyczących kwestii 

klimatycznych

media społecznościowe

wypowiedzi polityków

nie wiem, trudno 
powiedzieć
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16%

3%

33%

16%

1%
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11%

10%

17%

5%
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Ocenę wiarygodności źródeł informacji w najwięk-
szym stopniu różnicuje wykształcenie badanych 
(zob. wykres 7). Osoby o niższym poziomie wykształ-
cenia częściej niż inne oceniają jako wiarygodne  
w dowolnych kwestiach klimatycznych telewizję, 
media społecznościowe, rodzinę, przyjaciół i bliskich 
znajomych oraz wypowiedzi polityków. Wszystko 
to są źródła, w których trudniej o krytyczną analizę 
danej wiadomości, a stosunkowo łatwiej spotkać 
przekaz wynikający z niewiedzy lub dezinforma-
cji. Osoby, które ufają w ich wiarygodność, mogą 
być więc bardziej podatne na uznawanie zafał-
szowanych lub zmanipulowanych materiałów za 
prawdziwe. Te same rodzaje źródeł informacji są 
wyraźnie rzadziej oceniane jako wiarygodne przez 
osoby o wyższym poziomie wykształcenia. Odwrot-
nie wygląda sytuacja z opisanymi już naukowymi 
źródłami wiedzy oraz z gazetami i czasopisma-
mi papierowymi – obie kategorie źródeł wiedzy są 
częściej oceniane jako wiarygodne przez osoby  
o wyższym wykształceniu, a wyraźnie rzadziej przez 
osoby słabiej wykształcone. W tej ostatniej grupie 
jest także największy odsetek osób, które nie były 
w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

Źródła informacji dotyczących dowolnych kwestii klimatycznych 
oceniane jako najbardziej wiarygodne a wykształcenie badanych osób

WYKRES 7

naukowe źródła wiedzy (na przykład książki, raporty, artykuły)

telewizja

portale internetowe

media społecznościowe

gazety, czasopisma,  magazyny w wersji papierowej i internetowej

radio

47%

28%

53%
69%

33%

39%
34%

24%

27%

27%
27% 29%

17%

20% 17%
11%

16% 16%
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23%18% 16% 13%
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14% 11% 6%

10% 10%

11% 11% 8%
15%

7% 6%

5%

7% 5%

1%

3%

4% 3%

1%

wszyscy badani

niższe średnie

WYKSZTAŁCENIE

wyższe

rodzina, przyjaciele, bliscy znajomi

żadne – nie ma wiarygodnych źródeł informacji dotyczących kwestii klimatycznych

nie wiem, trudno powiedzieć

wypowiedzi polityków

dalsi znajomi, współpracownicy, koleżanki/koledzy z uczelni/ze szkoły
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Osoby najbardziej religijne (regularnie praktyku-
jące) częściej niż inne wskazywały wiarygodność 
rodziny, przyjaciół i bliskich znajomych oraz wy-
powiedzi polityków, a najrzadziej deklarowały 
zaufanie do naukowych źródeł wiedzy. 

Praktykujący nieregularnie częściej deklarowali za-
ufanie do wiarygodności telewizji oraz radia. Z ko-
lei niepraktykujący mają, jak się wydaje, znacznie 
mniejsze niż inni badani zaufanie do telewizji, ale za 
to w największym stopniu uznają rolę naukowych 
źródeł wiedzy. W tej grupie jest również najmniejszy 
odsetek osób niepotrafiących ocenić wiarygodności 
różnych źródeł wiedzy o klimacie. 

Zmienną istotnie różnicującą odpowiedzi są także 
deklarowane preferencje polityczne (zob. wykres 8). 
Wyborcy obecnej większości parlamentarnej wy-
raźnie częściej niż zwolennicy innych ugrupowań 
deklarują uznanie dla wiarygodności telewizji, radia, 
rodziny, przyjaciół i najbliższych znajomych oraz 
wypowiedzi polityków, rzadziej zaś niż osoby o in-
nych preferencjach politycznych deklarują zaufanie 
do naukowych źródeł wiedzy i portali interneto-
wych. Osoby deklarujące poparcie dla Koalicji 
Obywatelskiej (i Lewicy) najczęściej mają zaufa-
nie do wiarygodności gazet i pism papierowych,  
a najrzadziej ufają radiu. W tej grupie najmniejszy 
jest też odsetek osób uznających, że w Polsce nie 
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ma wiarygodnych źródeł informacji o kwestiach 
klimatycznych. Można pokusić się o hipotezę, 
że wyborczynie i wyborców tego ugrupowania 
w największym stopniu cechuje przywiązanie 
do bardziej obiektywnych i pogłębionych źródeł 
wiedzy, połączone z odejściem od zamykania się 
w obrębie tradycyjnych, naturalnych więzi spo-
łecznych – w rodzinie, grupie przyjacielskiej czy 
wyznaniowej. Przywiązanie do tradycyjnych insty-
tucji społecznych bardziej charakteryzuje natomiast 
osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość, co ma 
także przełożenie na ich podejście do tematu klimatu. 
Wśród osób deklarujących oddanie głosu na Polskę 
2050 Szymona Hołowni jest największy odsetek 
respondentów uznających wiarygodność radia oraz 
drugi co do wielkości odsetek osób doceniających 
naukowe źródła informacji. Wyborczynie i wybor-
ców Konfederacji Wolność i Niepodległość wyróżnia 
najmniejszy odsetek osób doceniających wiarygod-
ność telewizji oraz największa grupa twierdząca, 
że w kraju nie ma wiarygodnych źródeł informacji 
o kwestiach klimatycznych. Można uznać, że osoby 
deklarujące poparcie dla tej partii charakteryzują się 
największym brakiem wiary w swobodę przestrzeni 
informacyjnej w Polsce.
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Źródła informacji dotyczących dowolnych kwestii klimatycznych oceniane jako 
najbardziej wiarygodne a preferencje polityczne deklarowane przez badane osoby

WYKRES 8

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

naukowe źródła wiedzy (na przykład książki, raporty, artykuły)
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Prawo i Sprawiedliwość (z Solidarną Polską) Polska 2050 Szymona Hołowni

Koalicja Obywatelska Konfederacja Wolność i Niepodległość

PREFERENCJE POLITYCZNE

Lewica

rodzina, przyjaciele, bliscy znajomi

żadne – nie ma wiarygodnych źródeł informacji dotyczących kwestii klimatycznych

nie wiem, trudno powiedzieć

wypowiedzi polityków

dalsi znajomi, współpracownicy, koleżanki/koledzy z uczelni/ze szkoły

Deklarowane preferencje polityczne są także 
zmienną najsilniej wpływającą na wskazania 
konkretnych osób publicznych, które – zdaniem 
badanych – są najbardziej wiarygodne, gdy wy-
powiadają się w kwestiach klimatycznych. 

Polki i Polacy deklarujący chęć głosowania w po-
tencjalnych wyborach na obecną większość parla-
mentarną częściej niż odnotowano to w całej próbie 
wskazali zarówno premiera Mateusza Morawieckie-
go (zrobiło to 9% wyborców Prawa i Sprawiedliwości 
przy 1,9% wszystkich badanych), Jarosława Kaczyń-
skiego (6,2% wyborców Prawa i Sprawiedliwości 
w porównaniu z 1,5% wszystkich badanych) oraz 
prezydenta Andrzeja Dudę (6,6% wyborców Prawa 
i Sprawiedliwości oraz 1,5% badanych). Osoby de-
klarujące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej niemal 
w ogóle nie wskazały tych polityków jako wiary-
godnych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że było to 
pytanie otwarte, a każda z badanych osób mogła 
samodzielnie wymienić maksymalnie trzy osoby. Po 
zagregowaniu wszystkich uzyskanych w ten sposób 
odpowiedzi cała wymieniona trójka polityków obozu 
rządzącego znalazła się na miejscach od drugiego 
do czwartego pod względem częstości wskazań. Na 
pierwszym miejscu tego rankingu znalazł się Donald 
Tusk, którego wymieniło 2,4% wszystkich badanych 
oraz aż 8,4% osób deklarujących poparcie dla Ko-
alicji Obywatelskiej (i nawet 1% osób popierających 
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rządzącą koalicję). Trzeba także podkreślić, że ponad 
połowa badanych nie potrafiła wskazać żadnej 
osoby wiarygodnej w kwestiach dotyczących 
klimatu, a dodatkowo jedna czwarta stwierdzi-
ła, że nie ma osób publicznych wiarygodnych  
w kwestiach klimatycznych. Nazwiska wszyst-
kich osób wymienionych przez więcej niż pięcioro 
badanych przedstawiono w tabeli 3, gdzie zostały 
zestawione z kolejnością pierwszych wyborów, które 
mogą oznaczać osoby najbardziej wiarygodne dla 
poszczególnych uczestniczek i uczestników badania 
(ich nazwiska przyszły im do głowy pierwsze). 

Znajdującego się na piątym miejscu pod względem 
częstości wszystkich wskazań Szymona Hołownię 
(wybór 1% badanych) wymieniła znacznie większa 
część wyborców jego partii (5% tej grupy). Na ko-
lejnych miejscach uplasowali się Rafał Trzaskowski 
(wymieniony przez 0,6% badanych) oraz Adam 
Wajrak (0,5% badanych). Obie te osoby zdecydo-
wanie częściej były wskazywane przez wyborczynie 
i wyborców Koalicji Obywatelskiej (wymieniło ich 
odpowiednio 2,3% i 2,2% osób z tej grupy). Na ko-
lejnym miejscu znalazł się Zbigniew Ziobro, którego 
również wskazało nieco ponad 0,5% wszystkich 
badanych. Co ciekawe, nie został on wymieniony 
przez wyraźnie większą grupę osób popierających 
jego obóz polityczny (co może świadczyć o tym, że 
jest on postacią polaryzującą również osoby będące 

OCENA WIARYGODNOŚCI MEDIÓW I OSÓB PUBLICZNYCH W INFORMOWANIU O KLIMACIE

Ocena wiarygodności osób publicznych w kwestiach dotyczących klimatu 
(podano skumulowane odsetki wszystkich wskazań poszczególnych osób)

TABELA 3

wszystkie odpowiedzi

pierwsze wskazania

2,4% 1,0%

0,6% 0,5% 0,5% 0,5%

1,9% 1,5% 1,5%1,6% 0,7%

0,3% 0,3% 0,1% 0%

0,9% 0,7% 0,8%

Donald 
Tusk

Szymon 
Hołownia

Rafał
Trzaskowski

Adam
Wajrak

Zbigniew
Ziobro

Aleksander
Kwaśniewski

Mateusz
Morawiecki

Jarosław 
Kaczyński

Andrzej
Duda

N = 1000 (ze względu na małą liczebność poszczególnych wska-

zań w tabeli podano wyniki obliczone do pierwszego miejsca po 

przecinku).

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.
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wyborczyniami i wyborcami koalicji, którą współtwo-
rzy jego partia). Podobny odsetek badanych wskazał 
Aleksandra Kwaśniewskiego (częściej były to oso-
by popierające Polskę 2050 – 2,5% w porównaniu  
z 0,5% badanych). 

Na dalszych miejscach są nazwiska wymienione 
przez mniej niż pięć osób. Nie pozwala to na bardziej 
rozbudowane analizy dotyczące ich popularności, 
chociaż widać, że część z nich cieszy się większym 
uznaniem wśród wyborczyń i wyborców poszcze-
gólnych partii politycznych. W tej grupie pojawili się 
kolejno między innymi: Piotr Kraśko, Greta Thunberg 
(obie osoby częściej wskazane przez popierających 
Kolację Obywatelską), Wojciech Cejrowski (bardziej 
popularny wśród wyborczyń i wyborców Prawa i 
Sprawiedliwości), Tomasz Rożek (bardziej popu-
larny wśród zwolenniczek i zwolenników Lewicy), 
Janusz Korwin-Mikke (wymieniony z innymi poli-
tykami Konfederacji), Tomasz Lis, Elon Musk (ten 
ostatni bardziej popularny wśród popierających 
Polskę 2050), Monika Olejnik, Jerzy Owsiak (cieszący 
się większym uznaniem u wyborczyń i wyborców 
Koalicji Obywatelskiej), Łukasz Bok, Robert Biedroń 
(obaj z większym uznaniem zwolenniczek i zwo-
lenników Lewicy), Patryk Jaki, Witold Gadowski, 
Antoni Macierewicz (częściej wskazywany przez 
osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość). 

Gdy przyjrzymy się całej liście wymienianych osób, 
zaskoczeniem może być to, że w omawianym pytaniu 
otwartym wymieniono w odpowiedziach głównie 
osoby zajmujące się polityką, które są jednocześnie 
postrzegane jako jedna z najmniej wiarygodnych 
grup, jeśli chodzi o informowanie o kwestiach do-
tyczących klimatu (więcej o tym w dalszej części ra-
portu). Bardzo rzadko pojawiły się w odpowiedziach 
osoby zajmujące się tematem naukowo czy będące 
ekspertkami czy ekspertami, co może świadczyć o ich 
niskiej rozpoznawalności oraz słabszym docieraniu ich 
przekazu do szerszych kręgów społecznych.

Na częstość niektórych wskazań wpływa także po-
ziom religijności. Wśród badanych praktykujących 
regularnie znalazła się większa grupa osób wymie-
niających Mateusza Morawieckiego i Jarosława Ka-
czyńskiego (po 3,5%). Obaj politycy partii rządzącej 
zostali zaś wymienieni przez zdecydowanie mniej-
szą grupę osób niepraktykujących (0,4% i 0%). Co 
ciekawe, obie prawidłowości nie dotyczą częstości 
wskazań prezydenta Andrzeja Dudy. Z kolei wśród 
osób niepraktykujących większą popularnością niż 
w całej próbie cieszą się Rafał Trzaskowski i Adam 
Wajrak (odpowiednio 1,5% i 1,3% wskazań). 

Na opinie o wiarygodności prezydenta Andrzeja Dudy 
może wpływać sposób informowania o jego wypowie-
dziach w telewizji i radio. Wśród osób deklarujących, 

że oba rodzaje mediów są dla nich ważnymi źródłami 
wiedzy o wydarzeniach w kraju, są większe niż w całej 
próbie grupy, które w omawianym pytaniu otwartym 
wymieniły prezydenta. Zrobiło tak 2,2% osób korzysta-
jących z telewizji oraz 2,4% osób korzystających z radia. 

Wśród osób mieszkających w największych miastach 
trochę częstsze są opinie o wiarygodności Szymona 
Hołowni i Aleksandra Kwaśniewskiego (wskazało 
ich odpowiednio 3,2% i 2,1% osób z tej grupy). 

Osoby o niższym wykształceniu częściej niż inne wy-
mieniły Mateusza Morawieckiego (3,3%), a rzadziej 
Szymona Hołownię (0,2%). W grupie najstarszych 
badanych większym uznaniem niż w całej próbie 
cieszą się Donald Tusk (4,7% wskazań) oraz Adam 
Wajrak (1,9%). Prawie żadna osoba z tej grupy nie 
wymieniła Jarosława Kaczyńskiego. Osoby poniżej 
dwudziestu czterech lat bardziej niż wszyscy badani 
wierzą w wiarygodność Roberta Biedronia (2,4%). 
Wśród młodych dorosłych (w wieku od dwudziestu 
pięciu do trzydziestu czterech lat) jest trochę więcej 
osób uznających wiarygodność prezydenta Andrzeja 
Dudy (3,6%). Są również trzy osoby, które wydają się 
trafiać bardziej do mężczyzn niż do kobiet – Zbigniew 
Ziobro, Tomasz Rożek oraz Janusz Korwin-Mikke 
wraz z innymi politykami Konfederacji. Wszyscy 
trzej zostali wymienieni jedynie przez mężczyzn, ale  
w każdym wypadku zrobiło tak tylko kilka osób. 
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Osobisty kontakt z dezinformacją dotyczącą klimatu 
i polityki klimatycznej

Główne wnioski:

Blisko połowa (44%) Polek i Polaków spot- 
kała się w ostatnich kilku miesiącach z in-
formacjami dotyczącymi klimatu lub po-
lityki klimatycznej, które były celowo fał-
szowane lub zmanipulowane.

Rodzaj wykorzystywanych źródeł wie-
dzy ma znaczenie w identyfikacji metod 
dezinformacji. Osoby pozyskujące infor-
macje o świecie z portali internetowych 
oraz czytelnicy gazet i czasopism częściej 
niż inni umieją wskazać, na czym polega 
dezinformacja, z którą się zetknęli.

Dezinformację dotyczącą klimatu i jego 
zmian w większym stopniu dostrzegają 
osoby, które ogólnie bardziej interesują się 
sprawami społeczno-politycznymi i korzy-
stają z większej liczby różnorodnych źródeł 
informacji. To one w rezultacie mogą być 
bardziej odporne na działania dezinfor-
macyjne. 

Tego, czy zetknęli się z dezinformacją do-
tyczącą klimatu, nie jest w stanie ocenić 
40% badanych. Dezinformacja na temat klimatu najczę-

ściej dostrzegana jest w telewizji, w wy-
powiedziach polityków oraz w Internecie 
(na portalach internetowych i w mediach 
społecznościowych). 

Na postrzeganie występowania danego zjawiska 
oraz umiejętność jego oceny może także wpływać 
świadomość ekspozycji na nie. Kontakt w ostat-
nich kilku miesiącach z informacjami dotyczącymi 
klimatu lub polityki klimatycznej, które były celowo 
fałszowane lub zmanipulowane, zadeklarowało 
łącznie 44% badanych, w tym 9% wskazało, że 
w tym czasie zetknęło się z takimi materiałami 
wiele razy, a 16% nie zidentyfikowało takiej sytu-
acji. Zwraca uwagę znaczna grupa osób (40%), 
które nie umiały jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie. Może to wynikać z jednej strony z braku 
zainteresowania problematyką badania, ale z dru-
giej – także z braku kompetencji, by zweryfikować, 
czy rzeczywiście informacje, z którymi osoby te się 
zetknęły, były celowo zmanipulowane lub zafałszo-
wane. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w grupie, 
która nie potrafiła zadeklarować, czy miała kontakt 
z dezinformacją, istotniej rzadziej znajdowały się 
osoby uczące się i studiujące (21%) oraz pozyskują-
ce informacje o świecie z naukowych źródeł wiedzy 
(31%). Osoby z tej ostatniej grupy częściej także 
wskazywały, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
zetknęły się z dezinformacją wiele razy, a rzadziej, 
że kontaktu z dezinformacją dotyczącą klimatu  
w ogóle nie miały.

W grupie badanych rzadziej 
od innych deklarujących brak 
kontaktu z dezinformacją 
znalazły się również osoby 
powyżej sześćdziesiątego 
piątego roku życia, a więc 
należące do grupy wiekowej 
najbardziej zainteresowanej 
tematem klimatu i zapewne 
bardziej systematycznie śledzącej 
go w różnego rodzaju mediach.
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Deklarowany kontakt z dezinformacją dotyczącą klimatu 
lub polityki klimatycznej w ciągu ostatnich trzech miesięcy

WYKRES 9

OSOBISTY KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ

CZY W CIĄGU OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY SPOTKAŁ SIĘ PAN/SPOTKAŁA SIĘ PANI SIĘ PAN/PANI Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI POLITYKI 
KLIMATYCZNEJ LUB ZMIANY KLIMATU, KTÓRE WEDŁUG PANA/PANI BYŁY CELOWO SFAŁSZOWANE LUB ZMANIPULOWANE?

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

9%

16%

17%

40%

18%

tak, wiele razy

nie, nie spotkałem 
się/nie spotkałam 

się

tak, raz, może 
dwa razy

nie wiem, trudno 
powiedzieć

tak, kilka razy

Najwięcej osób – trzy piąte 
badanych mających kontakt 
z dezinformacją – było zdania, 
że polegała ona na podawaniu 
nieprawdziwych informacji. 

W największym stopniu na ten problem zwraca-
ły uwagę osoby pozyskujące informacje o świecie  
z portali internetowych, a także czytelnicy gazet  
i czasopism. Grupa korzystających z obu tych źró-
deł informacji częściej niż inni wskazywała także 
występowanie dezinformacji polegającej na ko-
rzystaniu z języka opartego na emocjach. Wśród 
ogółu badanych była to trzecia pod względem 
częstości wskazań technika dezinformacji – wy-
mieniło ją 41% osób, a niewiele więcej wskazało 
problem z niewiarygodnością źródeł. Nieco rzadziej 
wymieniano stronniczość informacji i korzystanie  
z nieistniejących ekspertów, ale i tak obie te me-
tody dezinformacji wymieniła co najmniej jedna 
trzecia ogółu badanych.

Najczęściej trudności 
z wyjaśnieniem, z jakimi 
technikami dezinformacji się 
zetknęły, miały osoby o niższym 
wykształceniu. 

Częściej wybierały one też odpowiedź „nie pamię-
tam, nie wiem, trudno powiedzieć” (9% w stosunku 
do 4% wśród ogółu badanych). Lepiej radzili sobie 
z wymienianiem konkretnych sposobów dezin-
formowania o klimacie lub polityce klimatycznej 
respondenci bardziej zainteresowani sprawami 
społeczno-politycznymi i pozyskujący informacje  
o świecie z naukowych źródeł wiedzy, gazet i cza-
sopism oraz z wypowiedzi polityków. 
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Wykorzystywane techniki dezinformacji dotyczącej 
klimatu lub polityki klimatycznej – w opiniach Polek 
i Polaków, którzy zadeklarowali kontakt z dezinformacją 

WYKRES 10

NA CZYM POLEGAŁA DEZINFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI KLIMATYCZNEJ LUB ZMIANY KLIMATU, Z KTÓRĄ LUB Z KTÓRYMI SIĘ PAN/PANI 
ZETKNĘLI? 

N = 437. Na wykresie odsetki nie sumują się do 100%, gdyż w pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

60%

37%

43%

33%

41%

4%

na podawaniu 
nieprawdziwych informacji

na stronniczości przekazu

na odwołaniu się do 
niewiarygodnych źródeł

na odwoływaniu się do 
nieistniejących ekspertów

na korzystaniu z języka 
opartego na emocjach

nie pamiętam, nie wiem, 
trudno powiedzieć

Osoby, które zetknęły się 
z dezinformacją w kwestiach 
klimatycznych, najczęściej 
zaobserwowały ją w telewizji, 
w wypowiedziach polityków 
oraz w Internecie (na portalach 
internetowych i w mediach 
społecznościowych). 

Na dalszych miejscach, ale z dwukrotnie mniejszą 
liczbą wskazań, znalazły się drukowane gazety  
i czasopisma oraz radio (wszystkie wyniki prezen-
tuje tabela 4).

Jeśli przyjrzymy się bliżej najczęściej wymienianym 
źródłom wiedzy, w których respondenci ziden-
tyfikowali zafałszowane informacje o klimacie, 
zauważymy, że telewizję wskazywały rzadziej 
osoby w wieku od dwudziestu pięciu do trzydzie-
stu czterech lat (38% grupy), a częściej osoby 
mieszkające na wsi (56%). Może to być związane 
ze znaczeniem, jakie to źródło informacji odgrywa 
w każdej z tych grup. Taką zależność potwierdza, 
jak się wydaje, widoczna korelacja między deklara-
cjami dotyczącymi najczęściej wykorzystywanych 
źródeł informacji o wydarzeniach w kraju a do-
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strzeganiem obecności dezinformacji dotyczącej 
kwestii klimatycznych w poszczególnych rodza-
jach mediów. Wśród osób częściej korzystających  
z telewizji jest większy odsetek tych, które spotka-
ły się tam z dezinformacją (56%). Podobnie jest  
w wypadku portali internetowych (41%), mediów 
społecznościowych (44%) oraz gazet i czasopism 
drukowanych (26%). Można w związku z tym po-
stawić hipotezę, że dostrzeganie dezinformacji  
w poszczególnych rodzajach mediów nie jest 
rezultatem dogłębnej analizy ich treści, ale ra-
czej indywidualnej na nie ekspozycji.

Osoby korzystające z gazet i czasopism druko-
wanych są bardziej krytyczne w odniesieniu do 
jakości innych źródeł informacji – w tej grupie jest 
większy odsetek dostrzegających fałsz czy dezin-
formację w mediach społecznościowych (45%),  
w wypowiedziach polityków (61%) oraz w opi-
niach dalszych znajomych, kolegów czy współpra-
cowników (13%). Osoby deklarujące korzystanie  
z naukowych źródeł wiedzy przyznawały częściej 
niż inni badani, że spotkały się z dezinforma-
cją właściwie w większości pozostałych źródeł  
(w tym w samych naukowych źródłach wiedzy).  
W podobnym stopniu jak wszyscy badani wska-
zali jedynie obecność dezinformacji klimatycznej  
w telewizji, radiu oraz w wypowiedziach członków 
rodziny i przyjaciół. 

Źródła dezinformacji na temat klimatu – w opiniach 
badanych, którzy zadeklarowali kontakt z dezinformacją 

TABELA 4

N = 437.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

telewizja

gazety, czasopisma, 
magazyny w wersji 

papierowej i internetowej

naukowe źródła wiedzy 
(na przykład książki, 

raporty, artykuły)

wypowiedzi polityków

radio

inne miejsca

portale internetowe

rodzina, przyjaciele,  
bliscy znajomi

media społecznościowe

dalsi znajomi, współpra-
cownicy, koleżanki/kole-
dzy z uczelni/ze szkoły

nie wiem, trudno 
powiedzieć

49%

18%

7%

48%

16%

1%

37%

7%

37%

9%

5%

Portale internetowe były wymieniane jako źródło dezin-
formacji dotyczącej klimatu częściej przez osoby re-
ligijne (regularnie praktykujące – 43%). Wypowiedzi 
polityków częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety 
(odpowiednio 53% i 41% w każdej z tych grup), a osoby 
starsze (powyżej pięćdziesięciu pięciu lat) częściej niż 
osoby mające od dwudziestu pięciu do pięćdziesięciu 
czterech lat. Osoby należące do tego ostatniego prze-
działu wiekowego wymieniały wypowiedzi polityków 
mniej więcej dwa razy rzadziej niż osoby od nich star-
sze, co może być związane z ich mniejszym zaintere-
sowaniem deklaracjami polityków lub posiadaniem 
mniejszej ilości czasu na ich śledzenie. Na wypowiedzi 
osób zajmujących się polityką wskazała również znacz-
nie mniejsza grupa badanych o niższym wykształceniu. 
Za to większy odsetek takich wskazań był w grupie 
osób mieszkających w największych miastach oraz 
wśród potencjalnych wyborczyń i wyborców Koalicji 
Obywatelskiej (odpowiednio 60% i 64%).

Media społecznościowe rzadziej wymieniały osoby, 
które mogą nie być ich najczęstszymi użytkownikami 
albo nie mają rozbudowanej wiedzy na temat spo-
sobu funkcjonowania tego źródła informacji – osoby  
w wieku od czterdziestu pięciu do pięćdziesięciu czterech 
lat (22% wskazań), posiadające niższe wykształcenie 
(26%) i regularnie praktykujące (28%). Częściej niż inni 
obecność dezinformacji w mediach społecznościowych 
dostrzegły osoby o wyższym wykształceniu (49%). 
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Z ciekawą sytuacją mamy jeszcze do czynienia  
w wypadku czterech rodzajów źródeł informacji – 
radia, rodziny i przyjaciół, wypowiedzi polityków 
oraz naukowych źródeł informacji. Być może ze 
względu na większą ekspozycję na te źródła wiedzy 
lub bardziej krytyczne do nich podejście zostały one 
wskazane jako miejsce zetknięcia się z dezinformacją 
dotyczącą kwestii klimatycznych przez zdecydowa-
nie większą grupę mężczyzn niż kobiet. 

Okazuje się także, że osoby, które miały kontakt  
z jakąś formą dezinformacji dotyczącej kwestii klima-
tycznych albo w mediach tradycyjnych (radiu, prasie 
lub telewizji), albo w Internecie (na portalach infor-
macyjnych i w mediach społecznościowych), obser-
wowały to zjawisko z podobną częstotliwością. Mniej 
więcej połowa miała do czynienia z dezinformacją 
w obu tych grupach źródeł informacji przynajmniej 
kilka razy w tygodniu (lub częściej), z lekkim wska-
zaniem na częstszy kontakt osób korzystających  
z mediów tradycyjnych. Około 30% zaobserwowa-
ło to zjawisko tylko kilka razy w miesiącu (trochę 
częściej w źródłach internetowych), a dodatkowo 
jedna piąta miała z nim do czynienia jeszcze rzadziej 
(wszystkie odpowiedzi przedstawia tabela 5).

Nie wydaje się jednak, żeby te dane mówiły coś  
o rzeczywistym występowaniu dezinformacji  
w poszczególnych źródłach wiedzy. Świadomość 

kontaktu z tym zjawiskiem jest raczej związana  
z korzystaniem z danego rodzaju mediów. Uzy-
skane wyniki świadczą jednak o trochę większej 
wrażliwości na dezinformację osób korzystających 
z prasy, co z kolei może wynikać z ich ogólnie więk-
szego zainteresowania kwestiami społeczno-poli-
tycznymi.

Deklarowana częstotliwość kontaktu ze sfałszowanymi  
lub zmanipulowanymi informacjami na temat klimatu albo 
polityki klimatycznej w ciągu ostatnich trzech miesięcy  
w dwóch różnych grupach mediów

TABELA 5

N = 254–255.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

Media tradycyjne (telewizja, radio, prasa) Internet (strony lub portale informacyjne, 
media społecznościowe)

ani razu       1%

raz, dwa razy w miesiącu lub rzadziej  20%

trzy, cztery razy w miesiącu    27%

kilka razy w tygodniu        32%

codziennie lub prawie codziennie   15%

kilka razy dziennie      5%

ani razu       1%

raz, dwa razy w miesiącu lub rzadziej  22%

trzy, cztery razy w miesiącu    32%

kilka razy w tygodniu     29%

codziennie lub prawie codziennie   11%

kilka razy dziennie      5%
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Kontakt z dezinformacją dotyczącą klimatu 
a postrzeganie tego zjawiska 

Główne wnioski:

Politycy zdecydowanie dominują wśród 
grup i instytucji wskazywanych jako od-
powiedzialne za rozpowszechnianie dezin-
formacji klimatycznej w Polsce (wymieniło 
ich prawie 50% badanych). Na kolejnych 
miejscach znaleźli się przedstawiciele pol-
skiego rządu (30% wskazań), firmy zwią-
zane z paliwami kopalnymi (27% wska-
zań), biznes i międzynarodowe korporacje 
(25% wskazań). Ocena udziału różnych podmiotów w sze-

rzeniu dezinformacji dotyczącej kwestii kli-
matycznych nie opiera się na obiektywnych 
wskaźnikach, ale wynika raczej z sympatii 
politycznych, zainteresowań czy ze świato-
poglądu danej osoby. Dotyczy to także oce-
ny państw pod kątem ich zaangażowania 
w rozpowszechnianie dezinformacji. Najczę-
ściej wymieniane są Rosja (38% wskazań), 
Chiny (28%), Niemcy (18%), Białoruś (17%), 
Stany Zjednoczone i Polska (oba kraje po 
11%). Osoby popierające dwie znajdujące 
się na czele obecnych sondaży wyborczych 
opozycyjne partie polityczne częściej niż inni 
badani wymieniają Polskę – najwyraźniej 
rozumiejąc pod tą kategorią krytycznie oce-
niany przez siebie polski rząd.

Postrzeganie dezinformacji dotyczącej kli-
matu jest w większym stopniu związane 
z preferencjami politycznymi, ze świato-
poglądem i z wynikającym z niego stylem 
życia niż z obiektywną oceną wypowiedzi 
poszczególnych osób. 

Ocena roli odgrywanej w szerzeniu dezin-
formacji dotyczącej klimatu przez poszcze-
gólne stacje telewizyjne oraz radiowe jest 
wyraźnie skorelowana z poziomem religij-
ności i preferencjami politycznymi. Oso-
by regularnie praktykujące i deklarujące 
poparcie dla koalicji rządzącej rzadziej 
wskazują wszystkie kanały telewizji pu-
blicznej oraz TV Trwam, a częściej wy-
mieniają kanały prywatne – TVN i TVN24 
oraz Polsat. Analogiczne zależności widać 
w odniesieniu do publicznych i prywatnych 
stacji radiowych.

Jedna kwestia to osobiste doświadczenie z dezinfor-
macją dotyczącą zagadnień klimatycznych, druga 
zaś to wyobrażenie o tym, które źródła informacji 
w Polsce są najbardziej zaangażowane w rozpo-
wszechnianie zafałszowanych lub zmanipulowa-
nych informacji na ten temat. Deklaracje dotyczące 
percepcji mogą świadczyć o wiarygodności po-
szczególnych źródeł informacji w poruszaniu kwestii 
klimatycznych (dlatego odpowiednie pytanie zadano 
wszystkim respondentom, a nie tylko tym, którzy 
osobiście doświadczyli dezinformacji). 

Okazuje się, że deklaracje 
dotyczące postrzegania odbiegają 
od tych odnoszących się do 
własnego doświadczenia 
dezinformacji. Zdecydowanie 
największa grupa badanych 
(prawie połowa) wskazała 
wypowiedzi polityków jako 
zidentyfikowane przez siebie 
najczęstsze źródło dezinformacji. 

Kategoria ta znacznie wyprzedziła pod względem 
częstotliwości wyborów kolejne źródło – telewizję 
(36% wskazań), która została wcześniej wymienio-
na jako główne postrzegane źródło dezinformacji.  
W dalszej kolejności ze zjawiskiem tym zetknięto 
się w mediach społecznościowych (28% wskazań)  
i w portalach internetowych (24%). Znajdujące się 
na następnym miejscu gazety i czasopisma wymie-
niła już tylko mniej więcej jedna dziesiąta badanych,  
a kolejne źródła informacji pojawiły się jeszcze rza-
dziej. Warto zaznaczyć, że jedna czwarta badanych 
nie potrafiła udzielić żadnej odpowiedzi na to pytanie 
(wszystkie dane – zob. tabela 6).

Wypowiedzi polityków jako szerzących dezinfor-
mację wskazał mniejszy odsetek osób w wieku 
od dwudziestu pięciu do czterdziestu czterech lat,  
a większa część najstarszych osób w badanej po-
pulacji. Zapewne jest to związane z poziomem za-
interesowania deklaracjami polityków wśród osób 
należących do poszczególnych grup wiekowych, ale 
może to także świadczyć o ich odmiennej ogólnej 
ocenie wiarygodności klasy politycznej. Wszystkie 
cztery najczęściej postrzegane jako zaangażowane 
w upowszechnianie dezinformacji klimatycznej źró-
dła wiedzy rzadziej wskazywały osoby o najniższym 
wykształceniu, a osoby najlepiej wykształcone jesz-
cze częściej niż inne wskazały wypowiedzi polityków 
oraz telewizję (podobnie jak osoby niepraktykujące 
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Odpowiedzialność różnych źródeł informacji za 
dezinformację klimatyczną – w opiniach Polek i Polaków

TABELA 6

KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.
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24%

wypowiedzi polityków

telewizja

gazety, czasopisma, magazyny w wersji papierowej 
i internetowej

portale internetowe

media społecznościowe

naukowe źródła wiedzy (na przykład książki, 
raporty, artykuły)

dalsi znajomi, współpracownicy, koleżanki/koledzy 
z uczelni/ze szkoły

rodzina, przyjaciele, bliscy znajomi

inne

żadne – w Polsce nie jest rozpowszechniana 
dezinformacja klimatyczna

nie wiem, trudno powiedzieć

radio

oraz deklarujące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej). 
Wypowiedzi polityków były również rzadziej wska-
zywane przez osoby mieszkające na wsi, a częściej 
przez mieszkanki i mieszkańców największych miast. 
Wśród wyborczyń i wyborców koalicji rządzącej wię-
cej było osób wskazujących obie główne kategorie 
internetowych źródeł wiedzy jako przestrzeń, w której 
dostrzegana jest dezinformacja dotycząca klimatu.

To bardziej percepcja badanych niż własne do-
świadczenia wpływają na ocenę poziomu zaanga-
żowania konkretnych mediów w upowszechnianie 
dezinformacji dotyczącej klimatu. Najbardziej 
widać to w wypadku oceny roli odgrywanej tutaj 
przez stacje telewizyjne oraz radiowe. Ich po-
strzeganie jest wyraźnie skorelowane z poziomem 
religijności i preferencjami politycznymi. Wśród 
osób regularnie praktykujących oraz deklarują-
cych poparcie dla koalicji rządzącej mniejsze są 
odsetki wskazujące wszystkie wymienione w py-
taniu kanały telewizji publicznej oraz sprzyjającą 
większości parlamentarnej stację TV Trwam. Te 
same osoby częściej niż wszyscy badani wska-
zują za to kanały prywatne – TVN i TVN24 oraz  
Polsat. Odwrotnie sytuacja wygląda wśród osób nie-
praktykujących i deklarujących poparcie dla Koalicji 
Obywatelskiej. One wyraźnie częściej niż wszyscy 
badani stwierdziły, że dezinformację szerzą trzy 
główne kanały telewizji publicznej oraz TV Trwam. 

Wśród wyborczyń i wyborców Koalicji Obywatel-
skiej jest dodatkowo więcej osób wymieniających 
TV Republika. Sytuacja trochę bardziej się niuansuje  
w wypadku osób deklarujących poparcie dla  
Polski 2050 – one częściej wskazywały tylko TVP1  
i TVP Info oraz TVP Republikę, a rzadziej TVN i TVN24. 
Osoby najstarsze (powyżej sześćdziesięciu pięciu lat) 
częściej niż wszyscy badani wskazywały TVP1, TVP 
Info, TV Trwam i TV Republika, rzadziej zaś tylko Pol-
sat News. Osoby o niższym wykształceniu rzadziej 
wskazały TVP1 i TVP Info oraz TV Republikę, które 
z kolei wymieniła większa grupa osób o wyższym 
wykształceniu. Mniej krytyczne wobec tych samych 
stacji telewizyjnych są osoby mieszkające na wsi, które 
za to częściej niż wszyscy badani wskazywały TVN24. 
Z kolei wśród osób mieszkających w największych 
miastach najwięcej jest krytycznie nastawionych do 
TV Republika.

Podobne zależności można zaobserwować  
w wynikach dotyczących oceny zaangażowania  
w szerzenie dezinformacji przez stacje radiowe. 
Radio Maryja oraz pierwszy i drugi program Polskie-
go Radia są tu rzadziej wskazywane przez osoby 
regularnie praktykujące oraz deklarujące poparcie dla 
koalicji rządzącej. Te same osoby częściej niż wszyscy 
badani wskazują udział w takich działaniach Radia Zet,  
Tok FM i Radia Eska. Wśród wyborczyń i wyborców 
Prawa i Sprawiedliwości do tej grupy dochodzi jeszcze 



KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

w upowszechnianie dezinformacji. Inaczej sytuacja 
wygląda wśród kobiet, osób o niższym wykształ-
ceniu i mieszkających na wsi. Wśród mężczyzn jest 
także większa grupa osób krytycznie oceniających 
pod tym względem trzy kanały prywatne – RMF FM, 
Radio Zet i Tok FM. Wszystkie trzy rozgłośnie są 
za to rzadziej wymieniane przez kobiety. Trzeba 
również podkreślić, że ponad dwie piąte badanych 
nie była w stanie udzielić odpowiedzi dotyczących 
stacji radiowych. Zapewne przynajmniej część tej 
grupy to osoby, które nie korzystają z tego źródła 
wiadomości (słuchanie radia w celu pozyskiwa-
nia informacji wskazało jedynie 40% badanych). 
Wszystkie oceny dotyczące postrzegania udziału  
w upowszechnieniu dezinformacji dotyczącej klimatu 
przez różne kanały radiowe i telewizyjne pokazują 
wykresy 11–12.

RMF FM, ale za to rzadziej niż w całej próbie wymie-
niany jest Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkie 
cztery wymienione prywatne stacje radiowe są wska-
zywane przez śladowe odsetki osób niepraktykujących 
oraz deklarujących poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. 
Te same osoby jednocześnie częściej wymieniają Radio 
Maryja oraz programy pierwszy i drugi Polskiego Radia. 
Wśród wyborczyń i wyborców Koalicji Obywatelskiej 
dochodzi do tego jeszcze radiowa Trójka, która, co cie-
kawe, jest również częściej wskazywana przez osoby 
deklarujące poparcie dla Konfederacji. Również w tym 
wypadku opinie wyborczyń i wyborców Polski 2050 
nieco różnią się od innych grup – częściej wymieniają 
jedynie Radio Maryja oraz Program Pierwszy i Pro-
gram Trzeci Polskiego Radia (ta sama prawidłowość 
nie występuje w tej grupie osób w odniesieniu do 
żadnej innej stacji radiowej). Z kolei wyborczynie 
i wyborcy koalicji rządzącej częściej niż wszyscy 
badani wymienili Radio Plus oraz główne radia in-
ternetowe – Nowy Świat i 357. Co ciekawe, częściej 
wskazywali także ideologicznie bliskie tej partii Radio 
Wnet, co może świadczyć o jego relatywnie słabej 
rozpoznawalności w tej grupie. 

Niektóre inne cechy demograficzne badanych naj-
bardziej wyraźnie wpływają na ocenę Radia Maryja 
oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia. Osoby 
najstarsze (powyżej sześćdziesięciu pięciu lat) oraz 
mężczyźni częściej wskazali je jako zaangażowane 
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KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

Kanały telewizyjne postrzegane jako najbardziej zaangażowane w rozpowszechnianie 
dezinformacji klimatycznej w Polsce a deklarowane preferencje polityczne

WYKRES 11

N = 100. Na wykresie odsetki nie sumują się do 100%, gdyż w pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.
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KTÓRE KANAŁY TELEWIZYJNE SĄ SĄ, PANA/PANI ZDANIEM, NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANE W ROZPOWSZECHNIANIE DEZINFORMACJI KLIMATYCZNEJ W POLSCE?
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KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

Stacje radiowe postrzegane jako najbardziej zaangażowane w rozpowszechnianie 
dezinformacji klimatycznej w Polsce a deklarowane preferencje polityczne

WYKRES 12

KTÓRE STACJE RADIOWE SĄ SĄ, PANA/PANI ZDANIEM, NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANE W ROZPOWSZECHNIANIE DEZINFORMACJI KLIMATYCZNEJ W POLSCE?
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N = 100. Na wykresie odsetki nie sumują się do 100%, gdyż w pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.
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W wypadku oceny innych rodzajów mediów przed-
stawione prawidłowości występują w mniejszym 
stopniu lub nie pozwalają się w ogóle zaobserwo-
wać. Również jednak tutaj są pewne tytuły wśród 
poszczególnych rodzajów mediów, które są bliższe 
osobom deklarującym poparcie dla konkretnych 
ugrupowań politycznych i prawdopodobnie dlatego 
osoby te oceniają je bardziej pozytywnie niż inne. 
Tytuły postrzegane jako prezentujące perspekty-
wę przeciwnego obozu politycznego są ocenia-
ne bardziej niekorzystnie. Ocena zaangażowania  
w szerzenie dezinformacji jest najmocniej powiązana 
z preferencjami politycznymi w wypadku czasopism 
(czytanych w wersji drukowanej oraz online). W tej 
grupie ciekawy jest przykład tygodnika „Polityka”, 
którego ocena praktycznie nie jest skorelowana  
z preferencjami politycznymi – bardziej negatyw-
nie do niej podchodzą jedynie osoby deklarujące 
poparcie dla Konfederacji. Zestawienie odpowiedzi 
dotyczących zaangażowania w upowszechnienie 
dezinformacji ze strony pozostałych rodzajów me-
diów (innych niż telewizja i radio) prezentuje tabe-
la 7. Warto tylko zwrócić uwagę, że w wypadku 
wszystkich uwzględnionych tam kategorii mediów 
znaczne grupy badanych (między 40% a 50%) nie 
były w stanie wskazać konkretnych tytułów, które 
są zaangażowane w szerzenie dezinformacji doty-
czącej kwestii klimatycznych.

Postrzeganie zaangażowania w rozpowszechnianie dezinformacji klimatycznej 
w Polsce przez różne rodzaje mediów a deklarowane preferencje polityczne

TABELA 7

Rodzaj medium

wszyscy badani

Preferencje polityczne

informacyjne portale 
internetowe

Prawo 
i Sprawiedliwość 
(z koalicjantami)

Polska 
2050

Koalicja 
Obywatelska

Konfederacja 
Wolność 
i Niepodległość

Lewica

onet.pl 17% 40% 10% 5% 41% 4%

wp.pl 13% 17% 12% 6% 24% 6%

gazeta.pl 11% 14% 9% 14% 14% 11%

wPolityce.pl 10% 4% 14% 16% 11% 15%

interia.pl 9% 11% 8% 4% 20% 4%

o2.pl 8% 11% 12% 8% 14% 4%

natemat.pl 5% 5% 9% 6% 5% 9%

oko.press.pl 5% 8% 6% 8% 7% 0%

money.pl 3% 6% 1% 2% 4% 4%

bankier.pl 3% 4% 2% 1% 2% 8%

Infor.pl 3% 3% 4% 3% 3% 10%

polskatimes.pl 3% 2% 2% 3% 8% 0%

businessinsider.com.pl 2% 4% 1% 2% 2% 3%

inne 0% 0% 1% 1% 0% 0%

żadne portale internetowe  
nie są zaangażowane

3% 4% 2% 2% 2% 4%

nie wiem, trudno powiedzieć 51% 34% 51% 55% 34% 52%
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Media społecznościowe wszyscy badani
Prawo 
i Sprawiedliwość 
(z koalicjantami)

Polska 
2050

Koalicja 
Obywatelska

Konfederacja 
Wolność 
i Niepodległość

Lewica

Facebook 33% 33% 36% 26% 45% 39%

Twitter 15% 21% 17% 13% 24% 17%

YouTube 14% 16% 17% 12% 18% 14%

Instagram 14% 19% 20% 10% 11% 12%

Tik-Tok 14% 16% 16% 14% 9% 11%

LinkedIn 5% 8% 4% 4% 11% 0%

inne 0% 0% 0% 0% 0% 0%

żadne media społecznościowe nie 
są zaangażowane 

4% 4% 7% 3% 4% 2%

nie wiem, trudno powiedzieć 46% 39% 39% 55% 33% 44%

Gazety codzienne – w wersji  
papierowej i (lub) elektronicznej

wszyscy badani
Prawo 
i Sprawiedliwość 
(z koalicjantami)

Polska 
2050

Koalicja 
Obywatelska

Konfederacja 
Wolność 
i Niepodległość

Lewica

Fakt / fakt.pl 27% 39% 36% 19% 35% 15%

Gazeta Wyborcza / wyborcza.pl 21% 47% 11% 10% 36% 10%

Super Express / se.pl 20% 25% 25% 17% 24% 14%

Gazeta Polska / gazetapolska.pl 19% 2% 26% 41% 13% 37%

Nasz Dziennik / naszdziennik.pl 12% 4% 17% 24% 10% 17%

Rzeczpospolita / rp.pl 9% 13% 6% 7% 16% 13%

Dziennik Gazeta Prawna / 
gazetaprawna.pl

4% 4% 3% 1% 6% 0%

lokalny/regionalny dziennik 2% 3% 2% 1% 0% 5%

inne 0% 0% 0% 0% 0% 0%

żadne gazety codzienne 
nie są zaangażowane 4% 7% 3% 2% 2% 6%

nie wiem, trudno powiedzieć 37% 22% 35% 32% 34% 38%

TABELA 7 – cd.
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Czasopisma – w wersji  
papierowej i (lub) elektronicznej

wszyscy badani
Prawo
i sprawiedliwość 
(z koalicjantami)

Polska 
2050

Koalicja 
Obywatelska

Konfederacja 
Wolność 
i Niepodległość

Lewica

W Sieci / wsieciprawdy.pl 16% 7% 20% 34% 10% 25%

Gość Niedzielny / gosc.pl 15% 4% 20% 28% 19% 37%

Angora / angora.com.pl 14% 34% 9% 5% 22% 7%

Newsweek Polska / newsweek.pl 14% 32% 10% 6% 27% 4%

Polityka / polityka.pl 13% 15% 11% 9% 22% 6%

Tygodnik Do Rzeczy / dorzeczy.pl 12% 6% 17% 25% 6% 18%

Tygodnik Powszechny /  
tygodnikpowszechny.pl

9% 6% 6% 15% 9% 15%

Przegląd / tygodnikprzeglad.pl 4% 3% 4% 3% 7% 2%

lokalne/regionalne czasopismo 3% 1% 3% 3% 7% 2%

inne 0% 0% 0% 0% 0% 2%

żadne czasopisma  
nie są zaangażowane 

4% 6% 3% 0% 2% 4%

nie wiem, trudno powiedzieć 41% 32% 40% 35% 33% 36%

KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

N = 100. W tabeli odsetki nie sumują się do 100%, gdyż w pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

Mimo że politycy są ogólnie postrzegani jako naj-
częstsze źródło dezinformacji dotyczącej kwestii 
klimatycznych, to badanym trudno jest wskazać 
nazwiska konkretnych osób zaangażowanych  
w taką aktywność. Aż 84% respondentów wy-
brało odpowiedź „nie wiem” w pytaniu otwartym,  
w którym można było wymienić do trzech osób pu-
blicznych odpowiedzialnych za szerzenie dezinfor-
macji. Tam, gdzie wymieniono jakieś nazwisko, na 
pierwszym miejscu pod względem częstości wskazań 
znalazł się premier Mateusz Mazowiecki (wskazany 
przez 7% wszystkich badanych). Za nim uplasowali 
się Jarosław Kaczyński (3,5% wskazań), Donald Tusk 
(2,8%), Andrzej Duda (1,6%), Jacek Sasin (1,1%) 
oraz Janusz Korwin Mikke (1%). Dopiero po nich,  
z jeszcze mniejszą liczbą wskazań, znalazły się osoby 
niebędące politykami (przede wszystkim dziennika-
rze i celebryci). I wśród tych rzadszych odpowiedzi 
pojawiają się nazwiska polityków, do których nawią-
zywano także w odpowiedziach bardziej ogólnych, 
niezawierających odwołań do konkretnych osób. 
Wszystkie dane dotyczące odpowiedzi wymienio-
nych przynajmniej dwukrotnie w badaniu pokazuje 
tabela 8.

TABELA 7 – cd.



DEZINFORMACJA WOKÓŁ KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ. OPINIE POLEK I POLAKÓW  // 46

KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

Osoby publiczne odpowiedzialne za dezinformację dotyczącą klimatu 
lub polityki klimatycznej –opinie Polek i Polaków

TABELA 8

N = 1000 (ze względu na małą liczebności poszczególnych wskazań w tabeli przedstawiono wartości liczbowe doprecyzowane do drugiego miejsca po przecinku).

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

2,8%7% 3,5% 1,6% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7%1%

Donald 
Tusk

Mateusz
Morawiecki

Jarosław 
Kaczyński

Andrzej
Duda

Jacek
Sasin

Tomasz
Lis

Janusz
Kowalski

Zbigniew 
Ziobro

Janusz Korwin-Mikke
i inni politycy Konfederacji

Tadeusz Rydzyk      0,5%

Edyta Górniak      0,5%

Rafał Trzaskowski      0,5%

Jacek Kurski         0,4%

Monika Olejnik      0,4%

Danuta Holecka      0,3%

politycy Prawa i Sprawiedliwości (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy)         1,8%

dziennikarze (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy)            1,2%

politycy (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy oraz politycy, których badani nie potrafili przypisać do jakiejś partii)i  1%

politycy opozycji – Platforma Obywatelska i inne partie opozycyjne (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy)     0,7%

politycy Konfederacji (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy)           0,4%

artyści – aktorzy/piosenkarze (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy)         0,4%

naukowcy (ogólnie i nazwiska występujące mniej niż trzy razy)            0,1%

nie wiem, trudno powiedzieć                  84%

Sylwia Spurek      0,3%

Antoni Macierewicz     0,3%

Wojciech Cejrowski     0,2%

Jerzy Owsiak      0,2%

Robert Biedroń      0,2%
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Jeśli przyjrzymy się temu, jakie cechy responden-
tów wpływają na częstość wskazań wymienianych 
osób, to znajdziemy korelacje analogiczne do wpły-
wających na opisywane wcześniej zmienne. Obu 
głównych polityków koalicji rządzącej (Mateusza 
Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego) częściej 
wymieniały osoby w wieku sześćdziesięciu pięciu  
i więcej lat oraz posiadające wyższe wykształcenie, 
mieszkające w większych miastach, niepraktykują-
ce i deklarujące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. 
Wśród wyborczyń i wyborców partii Szymona Ho-
łowni można jedynie zauważyć częstsze wskazania 
premiera Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk jest 
wymieniany rzadziej przez osoby niepraktykujące 
oraz deklarujące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, 
częściej zaś wskazują go zwolenniczki i zwolennicy 
koalicji rządzącej. Co ciekawe, podobnie jak w wy-
padku odpowiedzi dotyczących osób wiarygodnych, 
częstotliwość wskazań na Andrzeja Dudę właściwie 
nie jest zależna od żadnych zmiennych – jedynie po-
tencjalny elektorat Lewicy wymienili go częściej niż 
inni badani jako domniemane źródło dezinformacji 
dotyczącej klimatu. Jacek Sasin jest rzadziej wymie-
niał przez osoby o niższym wykształceniu, a czę-
ściej przez osoby popierające Koalicję Obywatelską. 
Znajdujący się na siódmym miejscu pod względem 
częstości wszystkich wskazań Tomasz Lis jest wyraź-
nie bardziej krytycznie oceniany przez wyborczynie  
i wyborców obozu rządzącego oraz osoby miesz-

kające w większych miastach. W swoich opiniach 
na ten temat najbardziej odróżniają się od zwolen-
niczek i zwolenników innych partii osoby deklaru-
jące poparcie dla Lewicy. W tej grupie znajdują się 
większe odsetki osób wskazujących takie osoby 
(poza wspomnianym już Andrzejem Dudą) jak Janusz 
Korwin-Mikke, Janusz Kowalski, Tadeusz Rydzyk  
i Edyta Górniak.

Podsumowując, można więc  
zauważyć, że to, kto jest postrzega-
ny jako zaangażowany w szerzenie 
dezinformacji dotyczącej kwestii 
klimatycznych, jest w większym 
stopniu związane z preferencjami 
politycznymi, ze światopoglądem 
i z wynikającym z niego stylem ży-
cia niż z obiektywną oceną wypo-
wiedzi poszczególnych osób. Na po-
zycję w tym rankingu wpływa także 
prawdopodobnie społeczna rozpo-
znawalność konkretnej postaci.

Uzyskane wyniki dostarczają nam więcej prze-
słanek pozwalających stwierdzić, że na uzna-
nie roli w rozprzestrzenianiu dezinformacji  
o klimacie największy wpływ ma społeczny 
status poszczególnych aktorów życia publicz-
nego, a przede wszystkim zaufanie do nich. 
W rezultacie politycy zdecydowanie dominują 
też wśród wskazań dotyczących różnych grup  
i instytucji odpowiedzialnych za rozpowszech-
nianie dezinformacji klimatycznej w Polsce. Jeśli 
uwzględnimy wszystkie możliwości wyboru, któ-
rych w tym wypadku można było dokonać (pięć 
wskazań), to ta kategoria została wskazana przez 
prawie połowę badanych. Częściej wybierały ją 
osoby najstarsze (sześćdziesiąt pięć i więcej lat) 
oraz posiadające średnie lub wyższe wykształcenie, 
uczące się lub studiujące, niepraktykujące oraz de-
klarujące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Polski 
2050. Rzadziej zaś wybierały ją osoby w wieku od 
pięćdziesięciu pięciu do sześćdziesięciu czterech lat,  
o niższym poziomie wykształcenia, regularnie prak-
tykujące i deklarujące chęć głosowania na obecną 
koalicję rządzącą.

Na drugim miejscu pod względem częstości wska-
zań znaleźli się przedstawiciele polskiego rządu 
(30% wskazań). Wybór ten był w znacznym stopniu 
skorelowany z podobnymi zmiennymi jak w wy-
padku polityków. Częściej kategorię tę wskazywały 
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osoby w wieku sześćdziesięciu pięciu i więcej lat,  
o wyższym poziomie wykształcenia, mieszkające  
w większych miastach (od 100 tysięcy do 500 ty-
sięcy mieszkańców), niepraktykujące oraz pragnące 
głosować na Koalicję Obywatelską, Lewicę i Pol-
skę 2050. Rzadziej zaś niż inni wybierały ją osoby  
w wieku od dwudziestu pięciu do czterdziestu czte-
rech lat, o niższym wykształceniu, mieszkające na 
wsi, regularnie praktykujące i popierające Prawo  
i Sprawiedliwość wraz z jego koalicjantami. 

Na trzecim miejscu znalazła się kategoria obejmu-
jąca firmy związane z paliwami kopalnymi (wy-
mieniona przez 27% osób). Częściej niż inni zwróciły 
na nią uwagę osoby w wieku powyżej pięćdzie-
sięciu pięciu lat i starsze, o wyższym poziomie wy-
kształcenia, mieszkające w mniejszych miastach (do  
100 tysięcy mieszkańców) oraz popierające Lewicę  
i Koalicję Obywatelską. Rzadziej zaś wybierały ją osoby  
w wieku od dwudziestu pięciu do czterdziestu czte-
rech lat, o niższym poziomie wykształcenia i miesz-
kające na wsi.

Kolejna pod względem częstości wskazań kate-
goria odwołuje się ogólnie do biznesu i między-
narodowych korporacji (25% wskazań). Częściej 
wybierały ją osoby w wieku powyżej pięćdziesięciu 
pięciu lat, o średnim lub wyższym poziomie wy-
kształcenia, mieszkające w największych miastach 

oraz deklarujące poparcie dla obecnie rządzącej 
koalicji. Szczególnie ta ostatnia prawidłowość może 
wskazywać na rezonowanie w ten sposób w opi-
niach wyborczyń i wyborców Prawa i Sprawiedli-
wości narracji atakujących międzynarodowe elity  
i biznes, stosowanych przez znaczną grupę polity-
ków większości parlamentarnej. Jednak dotyczy to  
w większym stopniu tylko wybranych segmentów 
społeczeństwa. Rzadziej niż wszyscy badani ka-
tegorię tę wymieniały osoby o niższym poziomie 
wykształcenia oraz mieszkające na wsi.

Na dalszym miejscu znaleźli się dziennikarze, któ-
rych wskazała jedna piąta badanych. Częściej robili 
to mężczyźni niż kobiety, najmłodsze badane oso-
by, które ciągle się uczą, oraz elektorat większo-
ści rządzącej. Ta ostatnia zależność znów może 
być związana z retoryką atakującą media sto-
sowaną przez polityków tej partii. Rzadziej zaś 
do tej kategorii odwoływały się kobiety, osoby  
w wieku od trzydziestu pięciu do czterdziestu 
czterech lat oraz posiadające niższy poziom wy-
kształcenia. 

O jeden punkt procentowy mniej wskazań otrzymali 
urzędnicy państwowi (19%). W ich wypadku na 
częstość wyborów wpływają ogólnie analogiczne 
zmienne jak dla zajmującej drugą pozycję kategorii 
„przedstawiciele polskiego rządu”. Kolejny raz ob-

serwujemy tutaj wpływ poziomu wykształcenia, 
religijności oraz preferencji politycznych – częściej 
tego wyboru dokonują osoby deklarujące głosowanie 
na Koalicję Obywatelską i Polskę 2050, a rzadziej 
osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość. Niemal 
jedna piąta (18%) respondentów wskazała, że do 
rozpowszechniania dezinformacji przyczyniamy się 
my wszyscy (wybierając odpowiedź „zwykli ludzie”). 
Częściej niż inni zrobili tak wyborczynie i wyborcy 
Lewicy. Taka sama część badanych (18%), co 
ciekawe, wskazała firmy związane z produkcją 
odnawialnych źródeł energii. Jeśli uwzględnimy 
podejście do tych źródeł prezentowane przez 
większość polityków poszczególnych partii, nie 
dziwi, że wyraźnie częściej takiego wyboru do-
konały osoby deklarujące głosowanie na Prawo 
i Sprawiedliwość, a rzadziej na Koalicję Obywa-
telską. W mniejszym stopniu możliwość tę wybrali 
również najmłodsi badani oraz osoby mieszkające 
w większych miastach.

Ciekawie wyglądają jeszcze trzy kolejne kategorie, 
które uzyskały w całej próbie podobną liczbę wska-
zań. Pierwsza z nich to youtuberzy i influencerzy, 
których wybrało 15% badanych, w tym większy od-
setek wśród mężczyzn i osób uczących się, a mniejszy 
wśród kobiet. Bardzo podobne zmienne wpływają 
na częstość wyborów dotyczących Unii Europejskiej  
i „obcych państw” (wybrane odpowiednio przez 

KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 
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16% i 14% badanych). Obie kategorie są wska-
zywane przez większe odsetki wśród mężczyzn, 
osób regularnie praktykujących oraz deklarują-
cych poparcie dla większości rządzącej. Wskaza-
nia dotyczące samej Unii Europejskiej są jeszcze 
częstsze wśród osób popierających Konfederację  
i mieszkających na wsi, a rzadsze wśród poten-
cjalnych wyborczyń i wyborców Lewicy. Z kolei 
obie te kategorie były wskazywane rzadziej przez 
kobiety, osoby niepraktykujące i deklarujące poparcie 
dla Koalicji Obywatelskiej. Kolejny raz można zaob-
serwować, że na dokonywane wybory wpływ mają 
nie tyle ocena oparta na obiektywnych przesłan-
kach, ile raczej sympatie polityczne oraz przyswaja-
nie narracji prezentowanych przez przedstawicielki  
i przedstawicieli preferowanego obozu politycznego.

Pozostałe odpowiedzi były wybierane przez mniej 
niż 10% badanych. Wszystkie wyniki przedstawia 
tabela 9.

W wielu miejscach tej analizy staraliśmy się 
pokazać, że ocena udziału różnych podmiotów  
w prowadzeniu dezinformacji dotyczącej kwestii 
klimatycznych nie jest oparta na obiektywnych 
wskaźnikach, ale często wynika raczej z sympatii 
politycznych, zainteresowań czy ze światopoglądu 
danej osoby. W taki sam sposób należy czytać 
wyniki pokazujące ocenę tego, które państwa są 

Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za dezinformację dotyczącą klimatu 
lub polityki klimatycznej –  w opiniach Polek i Polaków

TABELA 9

KTO, PANA/PANI ZDANIEM, PRZEDE WSZYSTKIM ROZPOWSZECHNIA DEZINFORMACJĘ KLIMATYCZNĄ W POLSCE, CZYLI CELOWO ZAFAŁSZOWANE LUB ZMANIPULOWANE INFORMACJE NA TEMAT KLIMATU 
LUB POLITYKI KLIMATYCZNEJ? PROSZĘ ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE PIĘĆ PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.
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politycy

Unia Europejska

inne osoby

przedstawiciele 
polskiego rządu

youtuberzy, influencerzy

nie wiem, trudno 
powiedzieć

firmy związane 
z paliwami kopalnymi 

(ropą, węglem 
i gazem)

obce państwa

nie ma takich osób

biznes 
i międzynarodowe 

korporacje

samorządy i ich 
urzędnicy

dziennikarze

organizacje społeczne

urzędnicy 
państwowi

księża, zakonnicy

zwykli ludzie

popularni artyści

firmy związane 
z produkcją 

odnawialnych źródeł 
energii

ludzie nauki

45%

16%

0%

30%

15%

16%

27%

14%

1%

25%

9%

20%

8%

19%

8%

18%

8%

18%

5%
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KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

najbardziej zaangażowane w rozpowszechnianie 
dezinformacji dotyczącej kwestii klimatycznych 
na świecie. Wszyscy badani mogli wskazać mak-
symalnie pięć podmiotów z przedstawionej listy. 

Wśród najczęściej wymienianych 
państw, które zostały ocenione 
przez więcej niż 10% badanych  
jako zaangażowane w szerzenie 
dezinformacji dotyczącej klima-
tu, znalazły się kolejno Rosja (38% 
wskazań), Chiny (28%), Niemcy 
(18%), Białoruś (17%), Stany  
Zjednoczone i Polska (oba ostatnie 
kraje wymienione przez 11%).  
Ponad dwie piąte badanych osób 
nie była w stanie wskazać żadnego 
takiego kraju. 

Wszystkie wyniki prezentuje tabela 10.

Odpowiedzialność poszczególnych państw za dezinformację dotyczącą klimatu 
lub polityki klimatycznej – w opiniach Polek i Polaków 

TABELA 10

Rosja

Stany Zjednoczone Polska

Chiny

Niemcy Białoruś

38%

11% 11%

28%

18% 17%

Indie        7%

Korea Południowa     6%

Arabia Saudyjska      5%

Zjednoczone Emiraty Arabskie     5%

Brazylia       5%

Iran        5%

Japonia       3%

Izrael        3%

Kuwejt       3%

Kazachstan       3%

Argentyna       2%

Kanada       1%

inne kraje       1%

nie wiem, trudno powiedzieć    41%

żadne – nie ma państw odpowiedzialnych  
za szerzenie dezinformacji klimatycznej  2%

N = 1000.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.



Rolę dwóch pierwszych państw znajdujących się 
na szczycie tej listy częściej podkreślają najstarsi 
badani, rzadziej zaś wymieniają Rosję i Chiny oso-
by o niższym wykształceniu. Jednak najciekawsze 
wyniki uzyskujemy, analizując korelację odpowiedzi 
na to pytanie z preferencjami politycznymi. Wśród 
osób deklarujących chęć głosowania na trzy do-
minujące obecnie w sondażach partie polityczne 
(Prawo i Sprawiedliwość, Koalicję Obywatelską  
i Polskę 2050) są większe grupy osób przekonanych 
o roli Rosji. Wyborczynie i wyborcy koalicji rządzą-
cej zdecydowanie częściej wskazują także Niemcy,  
a podobną tendencję widać wśród osób popierają-
cych Konfederację. Jeśli weźmiemy pod uwagę po-
glądy prezentowane przez tę ostatnią partię, to nie 

KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

może dziwić, że jej wyborczynie i wyborcy częściej 
niż inni badani krytycznie ocenili również rolę Sta-
nów Zjednoczonych. Osoby deklarujące poparcie dla 
partii Szymona Hołowni częściej wskazują Białoruś,  
a wyborczynie i wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 
poza Rosją – częściej wymieniają też Chiny, Białoruś  
i Polskę oraz Brazylię i Iran, lecz zdecydowanie rza-
dziej niż elektoraty innych ugrupowań wymienia-
ją Niemcy. Podobne podejście do tego ostatnie-
go państwa wykazują jedynie osoby głosujące na 
Lewicę, które za to częściej niż wszyscy badani 
wymieniają Polskę, Indie, Arabię Saudyjską i Zjed-
noczone Emiraty Arabskie. Warto tutaj zauważyć 
dwie tendencje. Po pierwsze, osoby popierające 
dwie znajdujące się obecnie na podium w son-

dażach wyborczych opozycyjne partie politycz-
ne częściej niż inni badani wymieniają Polskę 
– trudno nie odnieść jednak wrażenia, że mo-
gły pod tą kategorią rozumieć oceniany przez 
siebie krytycznie polski rząd. Po drugie, tylko 
osoby o lewicowych preferencjach politycznych 
mają, jak się wydaje, większą świadomość, że  
w szerzeniu dezinformacji dotyczącej klimatu  
i jego zmian interes mogą mieć kraje, które czerpią 
korzyści ze sprzedaży surowców przyczyniających 
się do ocieplenia klimatu. Do takich podmiotów 
należą państwa będące producentami paliw kopal-
nych, w tym ropy naftowej – a więc oba wymieniane 
częściej przez zwolenniczki i zwolenników Lewicy 
kraje położone nad Zatoką Perską.
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Kompetencje w zakresie odporności 
na działania dezinformacyjne

Rozdział 3
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Kompetencje w zakresie odporności na działania 
dezinformacyjne

Główne wnioski:

Jedna trzecia badanych nie robi nic, żeby 
zweryfikować wiadomości dotyczące kwe-
stii klimatycznych lub polityki klimatycznej, 
z którymi się styka. 

Prawie jedna czwarta badanych (23%) 
próbowała sprawdzić prawdziwość in-
formacji na forach internetowych specja-
lizujących się w tematyce klimatycznej, 
a dwa razy mniejsza grupa przyznała, że 
zwróciła się do osób, które uznaje za au-
torytety w tej dziedzinie

Z grupy 44% badanych, którzy mieli stycz-
ność z dezinformacją, jedna piąta nie po-
trafiła powiedzieć, czy jakoś zareagowała, 
albo wprost przyznawała, że nie zrobiła nic. 
Połowa z tych osób sprawdziła wiadomość 
w innym źródle, a prawie 20% zwróciło się 
do oceny ze strony uznawanych przez siebie 
ekspertek lub ekspertów.

Mężczyźni wydają się trochę bardziej wraż-
liwi na potrzebę weryfikowania nowych 
wiadomości albo decydują się przeznaczyć 
na to nieco więcej czasu. Jeszcze wyraźniej 
na wzrost częstotliwości takich działań 
wpływa poziom wykształcenia.

Tylko jedna piąta badanych oceniła tekst prasowy zawierający dezinformację jako jednoznacznie 
fałszywy. Lepiej poradziły sobie z tym osoby najstarsze, o wyższym wykształceniu, nieprakty-
kujące oraz deklarujące poparcie dla partii opozycyjnych. Aż 26% badanych nie było w stanie 
dokonać oceny przedstawionego fragmentu artykułu.

Ponad jedna trzecia respondentów po-
szukiwała podobnej informacji w innym 
miejscu, a podobna grupa (34%) bada-
nych przyznała, że przynajmniej sprawdza 
źródło informacji. Jedna trzecia (31%) an-
kietowanych, chcąc ocenić wiarygodność 
informacji, łącznie analizuje treść danej 
wiadomości i źródła jej pochodzenia.

To, w jakim stopniu kontakt z za-
fałszowaną informacją wpływa 
na sposób myślenia danej osoby, 
zależy również od tego, jak się 
ona zachowuje w momencie ze-
tknięcia się z nową dla siebie wia-
domością. Ważne jest, czy ma na 
przykład w zwyczaju sprawdzać 
jej pochodzenie, analizować logi-
kę treści lub zasięgać opinii osób, 
które uznaje za posiadające odpo-
wiednią wiedzę na dany temat (tu 
oczywiście istotne jest również, 
kim te osoby są). 

We wcześniejszych częściach niniejszego raportu 
przedstawiliśmy już, jak ważną rolę w kształtowaniu 
opinii poszczególnych osób na temat klimatu oraz do-
tyczącej go dezinformacji odgrywają światopogląd 
i posiadane sympatie polityczne. Duża część osób, 
poruszając się w szybko zmieniającym się świecie 
i przytłoczona zalewem informacji, stosuje proste 
mechanizmy selekcji oraz oceny materiału. Czyni je 
to bardziej podatnymi na dezinformację lub wręcz 
na przyjmowanie za własne fałszywych informacji 
i budowanie na tej podstawie swoich przekonań. 
W badaniu sprawdziliśmy, czy sytuacja wygląda 
podobnie w wypadku zetknięcia się z informacjami 
dotyczącymi kwestii klimatycznych oraz polityki 
klimatycznej.

Ze względu na przyjęcie ilościowej metody badaw-
czej możemy tutaj oprzeć się jedynie na deklara-
cjach złożonych przez badane osoby. Nie wiemy, ile  
z nich tak naprawdę wykonywało wskazane przez 
siebie czynności, a ile osób tylko tak powiedziało, 
na przykład zakładając, że danej odpowiedzi nale-
ży udzielić. Dlatego zapewne bardziej właściwym 
podejściem będzie uznanie uzyskanych wyników 
za wyraz świadomości dotyczącej tego, co należy 
robić, a nie odzwierciedlenie rzeczywiście podej-
mowanych działań. Część osób deklarujących dany 
sposób zachowania na co dzień może tego z różnych 
powodów nie robić. 
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Po dokonaniu powyższych zastrzeżeń jeszcze mniej 
pozytywnie należy ocenić, że jedna trzecia bada-
nych nie robi nic, stykając się z nowymi informacja-
mi medialnymi dotyczącymi kwestii klimatycznych 
lub polityki klimatycznej. Częściej zadeklarowały to 
kobiety niż mężczyźni, a osoby o niższym poziomie 
wykształcenia nie podejmują żadnych działań po-
nad dwuipółkrotnie częściej niż osoby o wyższym 
wykształceniu (stwierdziło tak odpowiednio 44%  
i 17% w każdej z tych grup). Trochę mniejsza różni-
ca, ale wciąż wyraźna, występuje między osobami 
mieszkającymi na wsi oraz w największych miastach 
(37% do 24%). Także osoby niepracujące (zajmujące 
się domem lub dziećmi oraz będące na emeryturze 
lub na rencie) i bezrobotne przyznawały się do takiej 
bierności częściej niż osoby pracujące lub uczące 
się. Rzadziej niż inni przyznają się do tego również 
osoby niepraktykujące oraz deklarujące poparcie 
dla dwóch obecnie głównych partii opozycyjnych – 
Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. 

Pozostałe badane osoby zadeklarowały, że podej-
mowały jakieś działania, które miały im pozwolić 
na zweryfikowanie prawdziwości danej informa-
cji. Trochę więcej niż jedna trzecia przyznała, że 
poszukiwała podobnej informacji w innym miej-
scu. Niestety, nie wiemy, czy oznaczało to wyjście 
poza własne „bańki informacyjne” i sprawdzenie, 
co na dany temat podają chociażby oficjalne źró-

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIA DEZINFORMACYJNE

dła lub media oceniane jako bardziej merytoryczne.  
W świetle opisanych wcześniej wyników trudno 
oczekiwać, by duża grupa osób chciała zaglądać do 
źródeł postrzeganych przez siebie jako reprezentu-
jące stanowisko przeciwnego obozu politycznego. 
Takie zachowanie utrudnia również obecna kultura 
informacyjna, oparta na budowaniu sieci wzajemnie 
się wspierających i cytujących źródeł wiedzy, które 
umacniają osoby odbierające ich przekaz w prze-
konaniu, że wszyscy myślą i mówią na dany temat 
to samo (zjawisko określane w języku angielskim 
jako echo chambers). Podobny odsetek badanych 
(34%) przyznał, że przynajmniej sprawdza, jakie 
jest źródło informacji. Niestety, również w tym wy-
padku nie wiemy, czy pozwala to uniknąć wpadnię-
cia w inną pułapkę dezinformacji, w ramach której 
tworzone są fałszywe źródła wiedzy, które imitują 
źródła urzędowe lub upodabniają się do uznanych 
mediów. Trochę bardziej skuteczna może być kolejna 
metoda, stosowana przez 31% badanych – łączne 
analizowanie treści danej wiadomości oraz źródła jej 
pochodzenia, aby ocenić wiarygodność informacji. 

Jeszcze mniej osób (23%) próbowało sprawdzić 
prawdziwość danej informacji na forach interneto-
wych specjalizujących się w tematyce klimatycz-
nej. Ponad dwa razy mniejsza grupa przyznała, że 
zwróciła się do osób, które uznają za autorytety  
w tej dziedzinie. Nie mamy informacji, kogo za takie 

wartościowe źródło wiedzy poszczególne osoby 
uznają. Z innych badań wiemy jednak, że dla ludzi 
młodych często są nimi rodzice lub pozostali człon-
kowie rodziny7 albo znaczący inni. Tak wybrane 
autorytety na pewno nie zawsze mają odpowied-
nią wiedzę, co niekoniecznie musi im przeszkadzać  
w wypowiadaniu własnych opinii, które z kolei mogą 
wpływać na sposób myślenia zwracających się 
do nich z pytaniem młodych ludzi. Podobnie mało 
efektywna wydaje się strategia wymieniona przez 
5% badanych, polegająca na opublikowaniu danej 
informacji na własnych mediach społecznościo-
wych i poproszeniu obecnych tam osób o jej ocenę 
(wszystkie odpowiedzi – zob. tabela 11). Nie tylko nie 
wiadomo, w jakiej mierze odbiorcy takiej informacji 
posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną, by 
ocenić przekazaną im wiadomość, ale jeszcze dzia-
łanie takie prowadzi do dalszego upowszechnienia 
danej wiadomości w mediach społecznościowych. 
Jeśli więc mamy do czynienia z dezinformacją, to 
będzie ona w rezultacie ulegała dalszemu rozcho-
dzeniu się po sieci.

7  Zob. raport: F. Pazderski, Rozczarowani indywidualiści w poszukiwaniu nowej 
jakości w polityce. Demokracja i aktywność obywatelska oczami młodych Polaków 
[Disappointed individualists in the search for a new quality in politics. Democracy 
and civic activity through the eyes of young Poles], Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2019, ss. 32, 36, 40, https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/rozczarowani-
-indywidualisci-w-poszukiwaniu-nowej-jakosci-w-polityce-demokracja-i-aktyw-
nosc-obywatelska-oczami-mlodych-polakow.
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Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani wykonać którąś z poniższych czynności, 
gdy docierały do Pana/Pani nowe informacje medialne dotyczące kwestii 
klimatycznych lub polityki klimatycznej?

TABELA 11

KONTAKT Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ KLIMATU A POSTRZEGANIE TEGO ZJAWISKA 

N = 538.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

wszyscy badani
Płeć Wykształcenie

kobieta mężczyzna niższe średnie wyższe

poszukiwałem/poszukiwałam podobnej informacji 
w innym miejscu

35% 33% 37% 24% 36% 49%

sprawdzałem/sprawdzałam, jakie jest źródło informacji 34% 28% 40% 25% 34% 47%

analizowałem/analizowałam wiadomość oraz źródło, 
z którego pochodzi, by ocenić wiarygodność informacji

31% 28% 35% 22% 33% 43%

weryfikowałem/weryfikowałam prawdziwość tej informa-
cji na forach internetowych specjalizujących się w tej 
tematyce

23% 20% 26% 17% 26% 28%

zwracałem się/zwracałam się do osób, które są dla mnie 
autorytetami w tej dziedzinie

11% 10% 11% 8% 11% 14%

wrzucałem/wrzucałam tę informację na moje media 
społecznościowe i prosiłem/prosiłam innych o opinię

5% 5% 5% 5% 6% 3%

żadne z powyższych 32% 38% 25% 44% 29% 17%

Mężczyźni wydają się trochę bardziej wrażliwi na 
potrzebę weryfikowania nowych wiadomości albo 
decydują się przeznaczyć na to nieco więcej czasu. 
W tej grupie są większe odsetki osób deklarujących 
sprawdzanie informacji w innym źródle, analizowa-
nie jej treści i źródła jej pochodzenia oraz weryfiko-
wanie prawdziwości informacji na tematycznych 
forach internetowych. Jeszcze wyraźniejsza jest 
korelacja odpowiedzi z poziomem wykształcenia 
badanych. Osoby o niższym wykształceniu rzadziej 
stosują praktycznie wszystkie przedstawione im 
praktyki (poza publikowaniem danej wiadomości 
we własnych mediach społecznościowych). Z kolei 
osoby o wyższym wykształceniu deklarują robie-
nie tych samych rzeczy częściej niż cała badana 
populacja (chociaż zgodnie z tym, co przedstawio-
no powyżej, nie zawsze jest to korzystne). Osoby 
lepiej wykształcone rzadziej niż inne publikowały 
również daną wiadomość we własnych mediach 
społecznościowych. Podobnie sytuacja wygląda  
w wypadku osób, które deklarują częstsze wykorzy-
stywanie do pozyskiwania informacji o kraju portali 
internetowych, mediów społecznościowych, gazet  
i czasopism oraz wypowiedzi polityków, a najbar-
dziej dotyczy to osób deklarujących korzystanie  
z naukowych źródeł wiedzy. Może być tak, że są to 
osoby bardziej przywiązane do korzystania z różnych 
źródeł informacji, w których samodzielnie dokonują 
wyboru treści, z którymi się zapoznają, a więc mają 
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większą świadomość potrzeby krytycznego lub selek-
tywnego do nich podejścia. Z drugiej strony mogą to 
być też osoby, które bardziej interesują się sprawami 
społeczno-politycznymi i dlatego spędzają nad ich 
zgłębianiem więcej czasu i podejmują dodatkowe 
czynności mające na celu ocenę poszczególnych treści.

Przedstawione powyżej działania mogły posłużyć 
poszczególnym osobom do zorientowania się, że 
mają do czynienia z fałszywą informacją lub po pro-
stu z dezinformacją. W przeprowadzonym badaniu 
nie sprawdzaliśmy dokładniej wystąpienia ewentu-
alnego związku. Wiemy tylko, o czym była mowa 
wcześniej, że z wiadomościami dotyczącymi klimatu 
– uznawanymi przez siebie za dezinformację – miało 
do czynienia około 44% badanych osób. Wszystkie 
one zostały zapytane, co w takiej sytuacji zrobiły? 
Okazuje się, że ponad jedna piąta z tej grupy nie 
potrafi powiedzieć, czy jakoś zareagowała, albo 
wprost przyznaje się do braku jakiejkolwiek ak-
tywności. Połowa osób, które miały styczność  
z dezinformacją, sprawdziła wiadomość w innym 
źródle. Prawie 20% poprosiło o ocenę eksper-
ta lub ekspertkę. Niestety, znaczna grupa (14%) 
upowszechniała dalej taką wiadomość w mediach 
społecznościowych, prosząc inne osoby o opinię, 
przyczyniając się w ten sposób do dalszego szerze-
nia się dezinformacji. Tylko 13% podjęło najlepsze 
działanie (aczkolwiek najbardziej czasochłonne), 
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zgłaszając administratorowi danej strony czy 
danego portalu lub wydawcy swoje podejrzenie 
co do rzetelności danego tekstu (wszystkie odpo-
wiedzi – zob. tabela 12).

Zgłoszenie nieprawidłowości odpowiedniemu pod-
miotowi deklarowały najrzadziej osoby najstar-
sze (w wieku powyżej pięćdziesięciu pięciu lat),  
a najczęściej młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 
dwudziestu pięciu do trzydziestu czterech lat (ta-
kie działanie zadeklarowała jedna czwarta grupy). 
Osoby o wyższym poziomie wykształcenia wyraźnie 
częściej niż inne miały sprawdzać daną informację 
w innym źródle (zrobiło tak 59% w tej grupie), co 
wydaje się odpowiadać ich większej świadomości 
potrzeby krytycznego podejścia do źródeł informacji 
i korzystania z możliwie wielu ich rodzajów. Osoby 
pracujące częściej niż osoby bezrobotne lub zajmu-
jące się domem zarówno sprawdzały wiadomość 
w innym źródle, jak i zgłosiły swoje wątpliwości 
dotyczące rzetelności materiału administratorowi 
lub wydawcy. Osoby praktykujące religijnie wydają 
się bardziej skłonne do opierania się na opiniach 
innych ważnych dla nich osób – w tej grupie jest 
większy odsetek badanych, którzy zdecydowali się 
zapytać osobę uznawaną przez siebie za eksperta 
z danej tematyki lub podały daną wiadomość dalej 
we własnych mediach społecznościowych (zrobiło 
tak odpowiednio 26% i 24% osób w tej grupie).

Działania podjęte w celu weryfikacji informacji uznanych 
za fałszywe lub zmanipulowane

TABELA 12

N = 437.         Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

50%

1%

19%

11%

20%

14%

13%

sprawdziłem/sprawdziłam treść w innym źródle

zrobiłem/zrobiłam coś innego

zapytałem/zapytałam osobę, która zna się na tym temacie

nie pamiętam

nic nie zrobiłem/zrobiłam

podałem/podałam tę wiadomość dalej do znajomych w moich 
mediach społecznościowych z prośbą o opinię/weryfikację

zgłosiłem/zgłosiłam administratorowi strony (portalu, medium 
społecznościowego, wydawcy prasy/publikacji), że mam 

podejrzenie co do rzetelności tego tekstu



Nie wiemy oczywiście, jaki był rezultat zastosowa-
nia przez poszczególne osoby zadeklarowanych 
strategii postępowania, czy to przy zetknięciu się 
z nową informacją dotyczącą klimatu, czy to mając 
już podejrzenia dotyczące jej prawdziwości. Przede 
wszystkim brakuje informacji, jak było to skuteczne  
w identyfikacji dezinformacji i czy pomogło takiej 
osobie w obronieniu się przed ukształtowaniem na 
podstawie takiej wiadomości opinii na dany temat.  
W trakcie badania zdecydowaliśmy się jednak na zro-
bienie prostego eksperymentu i poprosiliśmy uczestni-
czące w nim osoby o ocenę prawdziwości zaprezen-
towanego im fragmentu artykułu wybranego z prasy. 
Cała badana populacja została w tym celu podzielona 
na pół. Jedna część otrzymała do oceny zdanie, które 
co do zasady zawierało stwierdzenia odpowiadające 
wiedzy naukowej i prezentowało oparty na niej dys-
kurs polityczny. Drugiej grupie przedstawiono zdanie 
będące przykładem manipulacji opartej na licznych 
fałszywych informacjach: 
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Zielona polityka to przemyślana strategia eurokratów, którzy chcą doprowadzić do całkowitego 
wyłączenia węgla. Kampania wymierzona w ten surowiec podyktowana jest interesami 
brukselskich elit, które dążą do tego, aby pozbawić kraje Wspólnoty samodzielności 
gospodarczej. Podkreślamy, że w Polsce węgla mogłoby starczyć na dwieście lat”.

We wcześniejszej części tekstu przedstawiliśmy już, 
że osoby oceniające fragment zawierający praw-
dziwe stwierdzenia poradziły sobie z jego oceną  
w umiarkowanym stopniu. Tylko 37% badanych 
uznało go za w całości prawdziwy, a ich oceny były 
zależne między innymi od poziomu wykształcenia, 
światopoglądu (przede wszystkim religijności) oraz 
preferencji politycznych. Znamienne, że za w całości 
prawdziwy uznało ten fragment tylko dwie piąte 
badanych w grupie osób, które zadeklarowały czer-
panie informacji o świecie z naukowych źródeł wie-
dzy, a 7% stwierdziło, że jest fałszywy (por. rozdział 
Klimat, polityka klimatyczna, energetyka. Wiedza 
Polek i Polaków w niniejszym raporcie).

Ocena fragmentu artykułu prezentującego infor-
macje niemające oparcia w nauce i stanowiącego 
przykład dezinformacji wypadła jeszcze gorzej. 
Tylko jedna piąta badanych stwierdziła, że tekst 
jest jednoznacznie fałszywy. 
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Częściej niż inne zrobiły to osoby najstarsze (32%  
w grupie badanych sześćdziesięciopięcioletnich  
i starszych), posiadające wyższe wykształcenie (29% 
w grupie), niepraktykujące (32%) oraz deklarujące po-
parcie dla Koalicji Obywatelskiej, Lewicy (około 40% 
wyborców obu ugrupowań) i Polski 2050 (29% osób 
z tej grupy). Częstszy wybór tej odpowiedzi jest także 
skorelowany z korzystaniem z trzech źródeł wiedzy – 
gazet i czasopism, wypowiedzi polityków oraz prac 
naukowych. Może więc w tym wypadku chodzić o oso-
by bardziej zainteresowane sprawami społeczno-po-
litycznymi i trochę mocniej przywiązane do krytycznej 
oceny informacji. Jednak nawet wśród korzystających  
z naukowych źródeł wiedzy za fałszywe informacje 
znajdujące się w przedstawionym fragmencie tekstu 
uznało jedynie 28%, a 15% było przeciwnego zdania.

Jako w całości prawdziwy przedstawiony tekst oce-
niło 20% badanych. Większe odsetki takich osób 
były w grupie regularnie praktykujących (29%) oraz 
deklarujących poparcie dla większości rządzącej 
(40%) i Konfederacji (38%), co odzwierciedla narra-
cje stosowane przez polityków obu ugrupowań. Za 
mało optymistyczny należy uznać również fakt, 
że 26% badanych osób nie była w stanie ocenić 
przedstawionego tekstu – częściej były to kobiety 
oraz osoby o niższym poziomie wykształcenia. 
Największa grupa osób (36%) przyznała, że fragment 
zawierał zarówno informacje fałszywe, jak i prawdzi-
we (wszystkie odpowiedzi przedstawia wykres 13).
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Ocena fragmentu artykułu prasowego zawierającego 
dezinformację dotyczącą polityki klimatycznej 

WYKRES 13

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ FRAGMENT ARTYKUŁU, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W TYM ROKU W JEDNYM Z OGÓLNOPOLSKICH CZASOPISM. 
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIM I ZAZNACZYĆ, JAK PAN/PANI GO OCENIA? 

N = 500.

Źródło: badanie CAWI, Instytut Spraw Publicznych, 2022 rok.

36%

26%

20%

19%

niektóre fragmenty są 
prawdziwe, 
niektóre fałszywe

nie wiem, 
trudno powiedzieć

jest w całości
prawdziwy

w całości 
jest fałszywy
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„kampania podyktowana interesem 
brukselskich elit” czy samo sformułowanie 
„brukselskie elity”

zapasy węgla i innych paliw kopalnych 
wystarczą Polsce na dwieście lat

sformułowanie 
„przemyślana strategia”

działania Unii Europejskiej przeciwdziałają 
zmianom klimatycznym/służą dbałości o ochronę 
środowiska naturalnego

11% badanych oceniających fragment za w całości lub częściowo fałszywy nie 
potrafiło (lub nie chciało) wskazać, na czym jego nieprawdziwość polega.

wykorzystanie surowców kopalnych 
zanieczyszcza środowisko

coraz wyższe są koszty wydobywania 
surowców naturalnych, zakup 
zagranicznych surowców naturalnych

Wszystkie osoby, które wskazały na obecność jakichś fałszywych 
informacji w przedstawionym im tekście, mogły doprecyzować w pytaniu 
otwartym, które informacje wydały im się fałszywe – i dlaczego. Wśród 
najczęściej wymienionych odpowiedzi pojawiły się takie, które należy 
uznać za prawidłowe, między innymi chodzi o wskazanie następujących 
sformułowań jako fałszywych:

Wystąpiły jednak również odpowiedzi, w których za fałszywe 
uznano informacje mające oparcie w nauce lub których ocena 
jest wyraźnie motywowana poglądami politycznymi, między innymi:

35%

27%

5%

13%

9%

6%WSKAZAŃ I NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCA 
SIĘ ODPOWIEDŹ:

pozbawienie państw członkowskich Unii 
Europejskiej samodzielności gospodarczej

24%
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Podsumowanie

Wraz z podejmowaniem kolejnych działań mających 
wdrażać rozwiązania służące ochronie klimatu na 
poziomie poszczególnych państw, Unii Europej-
skiej i całej wspólnoty międzynarodowej wzrasta 
znaczenie społecznego nastawienia do poszcze-
gólnych inicjatyw. Na to, co o zmianach klimatu oraz 
działaniach podejmowanych, żeby im przeciwdziałać, 
myślą ludzie, niezaprzeczalny wpływ ma treść debaty 
publicznej na ten temat. A w przestrzeni informacyj-
nej w ostatnich latach zagadnienia te zajmują coraz 
ważniejsze miejsce. Kwestie te będą stawały się tym 
bardziej istotne, że transformacja w kierunku nisko-
emisyjnym będzie oddziaływać nie tylko na większość 
sektorów gospodarki, ale także bezpośrednio na wie-
le grup społecznych (choć w różnym stopniu). Wraz  
z nasileniem się tych procesów będzie również wzra-
stać ryzyko intensyfikacji działań dezinformacyjnych 
dotyczących klimatu i polityki klimatycznej. 

To ostatnie zjawisko obserwujemy w Polsce w ostat-
nich miesiącach szczególnie wyraźnie w związku  
z rosnącymi cenami energii. Sama transformacja 
energetyczna prowadzi także do naruszenia intere-
sów wielu grup i podmiotów, związanych chociażby 
z produkcją paliw kopalnych. Jak pokazują między-
narodowe śledztwa dziennikarskie, skutkuje to na-
sileniem działań dezinformacyjnych przez podmioty 
czerpiące zyski z utrzymania status quo.

W świetle wyników przedstawionego w tym rapor-
cie badania widać, jak skutecznym i jednocześnie 
niebezpiecznym narzędziem jest dezinformacja 
związana z klimatem. Sprzyjają jej specyfika obec-
nej kultury komunikacyjnej, szum informacyjny,  
z którym wszyscy się zmagamy, oraz pogłębiają-
cy się kryzys rynku medialnego. Na skuteczność 
oddziaływania na Polki i Polaków dezinformacji 
dotyczącej klimatu wpływa także wiele innych 
czynników. Jest to kwestia świadomości, wiedzy 
i zainteresowania tymi tematami oraz źródeł in-
formacji, z których czerpiemy wiedzę o świecie,  
i ich rzetelności. Ludzie, którzy bardziej interesują 
się klimatem, nie tylko lepiej rozumieją zachodzące 
procesy, ale są bardziej uwrażliwieni na kwestie 
związane z dezinformacją. Częściej postrzegają 
ją jako problem, ponadto dostrzegają jej istnienie 
w przestrzeni informacyjnej. Lepiej również mogą 
radzić sobie z weryfikacją informacji uznanych 

Na potencjał dezinformacji 
w odniesieniu do klimatu wpływa 
złożoność procesów, które wiążą 
się z transformacją do neutralno-
ści klimatycznej i odchodzeniem 
od paliw kopalnych, ale także 
upolitycznienie narracji 
związanej z polityką klimatyczną. 



za fałszywe dzięki korzystaniu z rzetelnych źró-
deł danych, jak naukowe raporty czy publikacje. 
Znaczenie mają także posiadane kompetencje  
i umiejętności rozpoznawania dezinformacji oraz 
podejmowania konkretnych działań służących 
weryfikacji treści identyfikowanych jako sfałszo-
wane lub zmanipulowane. 

Jak jednak wynika z badania, aż 40% Polek i Po-
laków w ogóle nie jest świadomych tego, czy  
w ostatnich kilku miesiącach zetknęło się z dezin-
formacją dotyczącą klimatu lub polityki klima-
tycznej, a nieco mniej niż jedna trzecia tych, 
którzy napotkali fałszywe informacje, nic z nimi 
nie zrobiło lub nie pamięta, czy podjęło starania 
w celu weryfikacji takiej informacji. Wśród osób, 
które podjęły jakąś aktywność, zdecydowanie 
dominują najprostsze i mniej skuteczne strate-
gie działania – sprawdzenie treści w innym źródle 
(które również może zawierać dezinformację) oraz 
sięgnięcie do opinii osoby uznawanej za autorytet 
w temacie (tylko ocena kompetencji takiej osoby 
jest subiektywna i może być myląca). Jedynie 13% 
osób zdecydowało się zgłosić zafałszowaną wia-
domość administratorowi strony lub wydawcy, co 
może pozwolić zatrzymać jej dalsze rozpowszech-
nianie. Ponad połowa Polek i Polaków nie zna też 
lub nie umie wymienić wiarygodnych w kwestiach 
klimatu osób publicznych, a 28% respondentów 

wprost przyznaje, że w ogóle ich nie ma w prze-
strzeni informacyjnej. 

Z drugiej strony badanie pokazuje, że zarówno po-
strzeganie dezinformacji, jak i podatność na nią 
to kwestia nie tyle obiektywnych przesłanek  
i znajomości faktów, ile bardziej ogólnych postaw, 
orientacji światopoglądowej, a także sympatii 
politycznych i narracji na temat klimatu i polityki 
klimatycznej prezentowanych przez przedstawi-
cielki i przedstawicieli różnych obozów politycz-
nych. Z rozmaitych wątków, które poruszaliśmy  
w badaniu, wyłania się bardzo spójny obraz tych 
zależności, które zarazem potwierdzają pogłębianie 
się procesu polaryzacji społecznej – rozwarstwiania 
się polskiego społeczeństwa na przeciwstawne 
obozy polityczne i grupy społeczne funkcjonujące  
w odrębnych tożsamościowych bańkach poznaw-
czych. 

W jednym z tych obozów są osoby o bardziej tra-
dycjonalistycznym sposobie myślenia (odzwier-
ciedleniem tej kwestii w badaniu były deklaracje 
dotyczące uczestnictwa w praktykach religijnych), 
które częściej niż inni badani budują swoją wiedzę  
o świecie, opierając się na informacjach niefor-
malnych przekazywanych przez osoby z kręgu 
najbliższej rodziny, przyjaciół, bliskich znajomych 
lub pozostałych znaczących innych (na przykład 

PODSUMOWANIE
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Jeszcze bardziej skrajnie rysują się poglądy na 
temat klimatu i dotyczącej go dezinformacji zwo-
lenniczek i zwolenników Konfederacji Wolność  
i Niepodległość. W tej grupie ponad 40% stanowią 
osoby w ogóle kwestionujące kryzys klimatyczny  
i większy niż w innych grupach jest w niej odsetek 
osób przekonanych o tym, że dezinformacja dotyczą-
ca klimatu w ogóle nie jest problemem. Osoby dekla-
rujące poparcie dla tej partii są zarazem najbardziej 
krytycznie nastawione do wiarygodności różnych 
źródeł informacji i nie mają zaufania do swobody 
przestrzeni informacyjnej w Polsce. Krytycznie oce-
niają ponadto w kontekście klimatu działania Unii 
Europejskiej i wskazują ją jako odpowiedzialną za 
szerzenie dezinformacji na ten temat.

Na drugim biegunie mamy osoby przywiązane do 
bardziej obiektywnych źródeł wiedzy i racjonalnego 
wnioskowania. Są one bardziej wrażliwe na kwestie 
dotyczące klimatu. Mają też częściej przekonanie  
o wiarygodności naukowych źródeł wiedzy. Chętniej 
poszukują informacji, sięgając do gazet i czasopism. 
W grupie tej dezinformacja wokół klimatu postrzega-
na jest jako większy problem i częściej jest ona iden-
tyfikowana w przestrzeni publicznej. Taka postawa 
z kolei koreluje częściej z sympatią dla Koalicji Oby-
watelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, ale także 
Lewicy. Przedstawicielki i przedstawiciele omawianej 
grupy charakteryzują się ograniczonym zaufaniem 

przedstawicieli swojej grupy wyznaniowej), a naj-
rzadziej ufają naukowym źródłom wiedzy. Są po-
nadto bardziej sceptyczni co do istnienia zjawiska 
zmiany klimatu i wpływu człowieka na ten proces.  
Z taką postawą zazwyczaj koreluje też sympatia dla 
partii konserwatywnych, w tym obecnie rządzącej  
w Polsce koalicji. W konsekwencji grupa ta postrzega 
jako bardziej wiarygodne także w kwestii klimatu media 
publiczne i polityków z popieranych ugrupowań, a jako 
odpowiedzialne za szerzenie dezinformacji wskazuje 
media kojarzone przez siebie jako bliskie partiom opo-
zycyjnym. Stosunek tej grupy do polityki klimatycznej 
jest także odzwierciedleniem języka stosowanego przez 
partię rządzącą. Można więc tu znaleźć element obec-
nego w narracji Prawa i Sprawiedliwości negatywnego 
nastawienia do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 
W rezultacie 77% zwolenników koalicji rządzącej 
uważa, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
wpływa na obniżenie rozwoju gospodarczego  
w Polsce, 71% uznaje również za prawdziwy prze-
kaz z tak zwanej kampanii żarówkowej dotyczący 
wpływu polityki klimatycznej Unii Europejskiej na 
koszty energii, a podobna grupa wskazała Unię 
Europejską jako odpowiedzialną za szerzenie dezin-
formacji dotyczącej klimatu. Grupa ta częściej też 
uznaje Niemcy za kraj najbardziej zaangażowany 
w rozpowszechnianie dezinformacji klimatycznej 
na świecie, co również wpisuje się w negatywny 
stosunek obozu władzy do tego państwa. 
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zarówno do wiarygodności polityków wypowiada-
jących się na temat klimatu, jak i do przedstawicieli 
polskiego rządu. Częściej też wskazują rządzących 
jako odpowiedzialnych za szerzenie dezinformacji, 
podobnie jak media publiczne i tytuły postrzegane 
jako prezentujące perspektywę przeciwnego obozu 
politycznego.

Klimat okazał się w ten sposób 
kolejnym tematem wpisującym 
się w istniejące podziały społecz-
ne. Budowanie odporności na 
dezinformację w tym obszarze 
w Polsce będzie wymagało więc 
szeroko zakrojonych działań kie-
rowanych do różnych grup spo-
łecznych, które w odmienny spo-
sób nie tylko postrzegają problem 
zmiany klimatu, ale także wyko-
rzystują i uznają za wiarygodne 
różne źródła wiedzy o świecie. 

Rodzi to konieczność docierania do nich przez 
odmienne kanały informacji, uznawane przez 
poszczególne grupy za bardziej wiarygodne, lecz 
również uwzględnienia tych odmiennych postaw 
w kierowanym do nich przekazie. Odrębnym wy-
zwaniem pozostaje dotarcie do grup, które ogól-
nie preferują budowanie swojej wiedzy o świecie, 
opierając się na bardziej tradycyjnych kanałach 
nieformalnych, jak rodzina, bliżsi i dalsi znajomi oraz 
instytucje związane z życiem religijnym. Nie ma co 
ukrywać – nie jest to zadanie łatwe. Podobnie rzecz 
się ma z próbą wpłynięcia na zmianę prezentowa-
nych poglądów przez liderów opinii uznawanych za 
wiarygodne źródła informacji przez osoby prezentu-
jące bardziej konserwatywny lub tradycjonalistyczny 
światopogląd. Również dlatego tak kluczowe jest 
jak najszybsze rozszerzenie działań edukacyjnych 
skierowanych do różnych grup wiekowych i mają-
cych na celu rozwijanie u należących do nich osób 
kompetencji medialnych.

Ponadto w ramach działań edukacyjnych, z jednej 
strony, potrzebne jest podnoszenie świadomości na 
temat zmiany klimatu i jej przyczyn oraz możliwych 
konsekwencji i sposobów zahamowania globalnego 
ocieplenia, w tym związanych z odchodzeniem od 
paliw kopalnych. Z drugiej – należy także przywią-
zywać coraz większą wagę do edukacji w zakresie 
ogólnego radzenia sobie z dezinformacją (nie tylko 

w odniesieniu do klimatu) i krytycznego podejścia 
do informacji i treści obecnych w dyskursie publicz-
nym. Potrzebne są próby przełamywania obecnych 
podziałów i podejmowanie starań w celu budo-
wania konsensusu społecznego na temat kwestii 
klimatycznych. W tym zakresie warto wykorzystać 
potencjał osób starszych, które są bardziej niż inne 
grupy wiekowe osobiście zainteresowane tym, co 
dotyczy klimatu. Należy jednocześnie wziąć pod 
uwagę ludzi młodych, którzy z kolei częściej niż inni 
uznają klimat za jeden z najważniejszych prioryte-
tów dla Polski. 

Trzeba przy tym pamiętać, że na krótką metę sku-
teczność takich działań w spolaryzowanym i nieuf-
nym wobec siebie społeczeństwie, które funkcjonuje 
w odrębnych „bańkach informacyjnych”, pozosta-
je ograniczona. Jednak wzrost uznania dla wagi 
problemu dotyczącego zmiany klimatu, widoczny  
w ostatnich latach wśród młodych Polek i Polaków8, 
pokazuje, że wprowadzenie tego tematu do debaty 
publicznej i wykorzystywanie w tym celu nowych 
narzędzi komunikacyjnych ma sens, przyczyniając 
się do zmiany postaw społecznych.

8  Zob. F. Pazderski, Młodzi w Europie Środkowej 2020. Wyniki badania w Polsce, 
National Democratic Institute, Instytut Spraw Publicznych, Waszyngton–Warszawa 
2021, https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/mlodzi-w-europie-srodkowej-2020-wy-
niki-badania-w-polsce.
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