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Oddajemy do rąk Czytelników i Czytelniczek raport z podsumowaniem wyników 
monitoringu wybranych mediów pod kątem dezinformacji i propagandy dotyczą-
cej klimatu i polityki klimatycznej. Pod pojęciem dezinformacji rozumiemy celowe 
wprowadzanie kogoś w błąd przez podawanie mylących lub fałszywych informacji1, 
a propagandy – celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki, zmierzające do 
pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywo-
łania określonych dążeń i zachowań2. Oba zjawiska uzupełniają się i mają na celu 
wywołanie zamierzonych efektów, jak: zmiana poglądów, podejmowanie decyzji na 
podstawie fałszywych przesłanek, podjęcie lub zaniechanie aktywności związanej 
z danym tematem czy obszarem życia społeczno-politycznego.

Zmiana klimatu jest jednym z największych cywilizacyjnych wyzwań przyszłości. 
Dalszy wzrost temperatury powoduje zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa 
na świecie, dla gospodarki i finansów publicznych. Przeciwdziałanie globalnemu 
ociepleniu staje się więc w zrozumiały sposób tematem wielu debat publicznych, 
politycznych i doniesień prasowych czy relacji, na przykład z katastrof wywołanych 
zmianą klimatu. Odbywający się co roku Szczyt Klimatyczny ONZ jest miejscem 
negocjacji przywódców światowych, na którym ustala się globalny wysiłek, jaki 
trzeba podjąć, aby zwalczyć to zjawisko.

Wraz z kolejnymi działaniami, mającymi wdrożyć rozwiązania służące ochronie 
klimatu na poziomie poszczególnych krajów, Unii Europejskiej i całej wspólnoty 
międzynarodowej, wzrasta znaczenie społecznego nastawienia do poszczegól-
nych inicjatyw. Na to, co ludzie myślą o zmianie klimatu oraz przeciwdziałaniu 
jej, niezaprzeczalny wpływ ma treść debaty publicznej na ten temat. Im więcej 

Wstęp

1 Por. Słownik języka polskiego PWN, hasło „dezinformacja”, online: https://sjp.pwn.pl/slowniki/dezinformacja.html [dostęp 
20.05.2022].

2 Por. Encyklopedia PWN, hasło „propaganda”, online: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/propaganda;3962718.html [dostęp 
20.05.2022].
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problematyki zmiany klimatu w przestrzeni publicznej, im bardziej zintensyfi-
kowane działania związane z odchodzeniem od paliw kopalnych, tym większe 
prawdopodobieństwo, że temat klimatu będzie podlegał manipulacji, przekła-
maniom, stronniczemu przekazowi czy wręcz propagandzie. 

Jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych (ISP), 44% Polek i Polaków de-
klaruje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy miało kontakt z informacjami na temat 
klimatu lub polityki klimatycznej, które były celowo fałszowane lub zmanipulowane, 
w tym 9% uważa, że miało to miejsce wiele razy3.
 

W prezentowanym raporcie przyjrzeliśmy się wybranym 
mediom różnego typu, reprezentującym odmienne profile 
światopoglądowe, pod kątem m.in.: sposobu, w jaki prezentują 
informacje na temat klimatu i polityki klimatycznej; języka, 
jakim o tym piszą; podmiotów biorących udział w medialnej 
debacie o klimacie. Naszym celem była przede wszystkim 
próba rozpoznania i opisania dezinformacji i sprzyjających 
jej technik tendencyjnej selekcji i interpretacji faktów przez 
odtworzenie narracji, argumentów i mechanizmów służących 
upowszechnianiu mylących lub fałszywych informacji o klimacie.

WSTĘP

3 P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2022.
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Poruszając się w zatłoczonym, szybko zmieniającym się świecie, stosujemy proste 
mechanizmy wyboru i oceny materiału. Nie mamy też często kompetencji do we-
ryfikowania docierających do nas informacji. Jak wynika z badania ISP na temat 
oddziaływania dezinformacji, około jednej trzeciej Polaków, napotykając informa-
cję o kwestiach klimatycznych, którą uznaje za fałszywą lub zmanipulowaną, nic 
z tym nie robi lub nie potrafi wskazać, jakie konkretne działania podjęło w takiej 
sytuacji4. Sprawia to, że jesteśmy bezbronni wobec dezinformacji.

Najbliższa dekada zdecyduje, czy uda się zatrzymać katastrofę klimatyczną, dla-
tego potrzebujemy skutecznych metod radzenia sobie z manipulowaniem naszymi 
przekonaniami i emocjami za pomocą dezinformacji. Mamy nadzieję, że informacje 
prezentowane w raporcie okażą się przydatne w realizacji tych celów.

Zapraszamy do lektury
Autorki

WSTĘP

4 Tamże.
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Główne wnioski 

Dezinformacja i propagandowa 
narracja na temat klimatu i polityki 
klimatycznej w polskich mediach to 
wynik przede wszystkim upolitycz-
nienia i ideologizacji tych tematów. 
Są one wykorzystywane w bieżącej 
grze politycznej jako narzędzie bu-
dowania m.in. antyunijnej narracji 
oraz krytyki partii opozycyjnych 
i poprzednich rządów. 

Stosunkowo rzadko kwestio-
nowane jest w mediach samo 
zjawisko zmiany klimatu. Naj-
więcej materiałów medialnych, 
w których pojawiają się elementy 
dezinformacji lub propagandowej 
narracji, dotyczy europejskiej po-
lityki klimatycznej, a także ener-
getyki i transformacji energetycz-
nej, w tym – cen energii.

Materiały medialne, w których 
zidentyfikowano elementy dezin-
formacji lub propagandowej 
narracji, stanowiły łącznie oko-
ło jednej trzeciej wszystkich ma-
teriałów o klimacie lub polityce 
klimatycznej w monitorowanych 
11 mediach różnego typu i o róż-
nym profilu światopoglądowym 
podczas 4-miesięcznego okresu 
analizy.

Najwięcej dezinformacji i pro-
pagandowej narracji na temat 
klimatu i polityki klimatycznej wi-
doczne jest w internecie. Język 
prasy drukowanej jest bardziej 
stonowany, a treści zobiektywi-
zowane. Zdecydowanie rzadziej 
obserwowano w nich elementy 
dezinformacji lub propagandowej 
narracji niż na stronach interne-
towych czasopism i portali inter-
netowych. Materiały pojawiające 
się w internecie wyróżniają się 
bardziej emocjonalnym językiem 
nakierowanym na wywołanie ne-
gatywnych reakcji odbiorców czy-
tających o działaniach na rzecz 
ochrony klimatu. 



GŁÓWNE WNIOSKI 

Politycy ugrupowań rządzących, przedstawiciele rządu, posłowie i europo-
słowie, a także osoby z ich otoczenia są głównym źródłem propagandowej 
narracji oraz dezinformacji na ten temat. O polityce klimatycznej i transfor-
macji często wypowiadają się też osoby spoza sektorów odpowiedzialnych 
za te zagadnienia. 

Odpowiedzialność za rosnące 
ceny energii skierowana jest na 
Unię Europejską, jej przywódców 
oraz polityków opozycji. Unia jest 
przedstawiana jako instytucja 
działająca pod dyktando Niemiec, 
dążąca do osłabienia ekonomicz-
nego Polski, nakładająca na kraj 
coraz to nowe niesprawiedliwe 
regulacje. Najczęściej wskazywa-
nym winnym takiej polityki UE jest 
były premier RP i przewodniczący 
Rady Europejskiej Donald Tusk.

W materiałach medialnych o cha-
rakterze propagandowym lub 
dezinformacyjnym polityka klima-
tyczna oraz proces odchodzenia 
od paliw kopalnych prezentowane 
są w jednoznacznie negatywnym 
świetle, jako: nierealistyczne, ry-
zykowne, nieopłacalne i zagraża-
jące bezpieczeństwu Polski. Sama 
transformacja do neutralności 
klimatycznej ma służyć nie tyle 
ochronie klimatu, ile wymianie elit 
i wzmacnianiu przede wszystkim 
krajów Europy Zachodniej kosz-
tem takich państw jak Polska.

Za techniki propagandowe sprzyjające dezinformacji należy uznać: ideologi-
zację tematu ochrony klimatu i jej upolitycznienie, nacechowany emocjonalnie 
i pejoratywnie język mówienia o klimacie oraz ośmieszanie osób zaangażo-
wanych w takie działania.
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GŁÓWNE WNIOSKI 

Spośród głównych metod dezinformacji w sprawach klimatu i polityki kli-
matycznej należy wymienić: podważanie wartości badań i oskarżenia pod 
adresem środowiska nauki; angażowanie polityków w roli ekspertów klima-
tycznych przy jednoczesnym pomijaniu zdania ekspertów zajmujących się 
tą problematyką; teorie spiskowe, np. Europejski System Handlu Emisjami 
(ETS) jako narzędzie spekulacji finansowej, które ma doprowadzić do upa-
dłości Polski; manipulowanie danymi; „szukanie winnych” – przerzucanie na 
inne podmioty, instytucje odpowiedzialności, np. za zaniedbania związane 
z transformacją energetyczną. 

Po wybuchu wojny temat bez-
pieczeństwa był też kluczowy 
w medialnej dyskusji o energe-
tyce. W tym kontekście przede 
wszystkim powrócił temat węgla, 
szczególne polskiego, jako filaru 
energetyki. Kryzys nie jest nato-
miast dostrzegany jako szansa 
na przyspieszenie odchodzenia 
od paliw kopalnych.

Po wybuchu wojny w Ukrainie 
w doniesieniach medialnych, 
w których podczas właściwego 
monitoringu zidentyfikowano naj-
więcej elementów zafałszowania 
rzeczywistości, manipulacji prze-
kazu oraz propagandowej nar-
racji nie zmienił się zasadniczo 
negatywny ton w sprawie polityki 
klimatycznej. Dominował motyw 
konieczności jej zrewidowania, 
przede wszystkim w związku z po-
trzebą zadbania o bezpieczeństwo 
energetyczne i uniezależnienie się 
od Rosji. 
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Informacje 
o badaniu

Monitoringiem mediów pod kątem 
obecności w nich dezinformacji 
i propagandy dotyczącej klimatu 
i polityki klimatycznej objęto: sześć 
różnego typu czasopism w wersji 
papierowej i ich strony interne-
towe, trzy portale internetowe 
i informacyjne oraz dwa portale 
kanałów telewizyjnych z różnego 
spektrum politycznego. 

Najwięcej materiałów z elemen-
tami dezinformacji i propagan-
dy pojawiło się na portalach:  
wPolityce.pl, DoRzeczy.pl oraz 
portalu internetowym telewizji 
TVP Info. W trzech źródłach: 
Onet.pl, Newsweek Polska oraz 
Gość Niedzielny nie zidentyfiko-
wano dezinformacji czy propa-
gandy. 

Okres monitorowania: od 15 paź-
dziernika 2021 do 15 lutego 2022 
roku. Dodatkowo po wybuchu 
wojny w Ukrainie ponownie prze-
analizowano media uwzględ-
nione w monitoringu, aby ziden-
tyfikować ewentualne zmiany 
w narracji o klimacie i polityce 
klimatycznej.

Materiały prasowe poddano ba-
daniu jakościowemu. W e-wyda-
niach i na portalach interneto-
wych zastosowano wyszukiwanie 
manualne według słów kluczy: 
„klimat” i „polityka klimatyczna”. 



Metodologia i zakres 
monitoringu mediów 

Badanie miało na celu jakościową analizę wybranych 
mediów, dostępnych polskim czytelnikom i czytelniczkom, 
w zakresie występowania w nich dezinformacji i innych 
technik zafałszowania przekazu na temat zmiany klimatu 
i polityki klimatycznej. Monitoring trwał cztery miesiące 
– od 15 października 2021 do 15 lutego 2022 roku. 

Pozwoliło to objąć analizą czas przygotowania, a następnie negocjacji podczas 
kolejnego Szczytu Klimatycznego ONZ w Glasgow, co w naturalny sposób przy-
ciągało uwagę mediów i opinii publicznej tymi sprawami. Toczyła się wtedy sze-
roka dyskusja nad unijną polityką klimatyczną dotyczącą m.in.: pakietu Fit for 55,  
Europejskiego Zielonego Ładu czy reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych ETS. W Polsce debatę przez wiele tygodni zdominowała 
też tzw. afera żarówkowa, zorganizowana przez Polskie Spółki Energetyczne, 
w której sugerowano konsumentom, że Unia Europejska odpowiada za drogą 
energię i wysokie ceny5.

Mimo że monitoring trwał do 15 lutego 2022, to po wybuchu wojny w Ukrainie 
postanowiono ponownie przyjrzeć się obserwowanym mediom dla zidentyfiko-
wania ewentualnych zmian w narracji na temat klimatu i polityki klimatycznej. 
Działania te prowadzono od 24 lutego do 25 maja 2022.

5 Por. m.in.: B. Derski, R. Zasuń, Państwowe elektrownie tłumaczą, że polityka klimatyczna UE to podwyżki. Słusznie?, Urząd 
Regulacji Energetyki 1.02.2022, online: https://wysokienapiecie.pl/44846-panstwowe-elektrownie-tlumacza-ze-polityka-kli-
matyczna-ue-podwyzki-slusznie/ [dostęp 20.05.2022]. 



W badaniu przeanalizowano następujące tytuły

METODOLOGIA I ZAKRES MONITORINGU MEDIÓW

Angora, tygodnik 
płatne e-wydanie

Newsweek Polska
tygodnik, płatne e-wydanie 

i www.newsweek.pl
materiały płatne

 i w wolnym dostępie

WP.pl, portal 
internetowy 

w wolnym dostępie  

Trybuna Górnicza
tygodnik, płatne 

e-wydanie i www.netTG.pl 
Gospodarka i Ludzie 
w wolnym dostępie

Do Rzeczy, tygodnik
płatne e-wydanie 
i www.dorzeczy.pl, 
materiały płatne 

i w wolnym dostępie

Onet.pl, portal 
internetowy, 

w wolnym dostępie

wPolityce.pl, 
portal internetowy 
w wolnym dostępieTVN24.pl 

portal internetowy 
telewizji  TVN24, 

w wolnym dostępie

Gość Niedzielny
tygodnik, płatne e-wydanie 

i www.gosc.pl, 
materiały płatne 

i w wolnym 
dostępie

Super Expresss
gazeta, płatne 

e-wydanie i www.se.pl 
w wolnym dostępie

TVP.info, portal 
internetowy telewizji 
TVP Info, w wolnym 

dostępie
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Analizowano media sprzyjające różnym światopoglądom i stronom sceny poli-
tycznej. Wybierając poszczególne typy mediów, wzięto także pod uwagę to, skąd 
Polki i Polacy najczęściej czerpią wiedzę o świecie, a są to przede wszystkim: 
portale internetowe i telewizja, na dalszych miejscach – prasa6. Wśród badanych 
mediów znalazły się więc dwa telewizyjne portale internetowe, trzy informacyjne 
portale internetowe, a także prasa: jeden dziennik, pięć tygodników i ich portale 
internetowe. Media ukazujące się w wersji papierowej zbadano w e-wydaniu, czyli 
elektronicznym wydaniu zawartości danego tytułu, oraz w wersji internetowej, 
gdzie publikowane są materiały płatne oraz w wolnym dostępie.

Wskazane wyżej media zostały przeanalizowane metodą manualną przez prze-
glądarki udostępnione na tych portalach i w ich e-wersjach. Oględzinom poddano 
wszystkie materiały wymienionych tytułów z okresu objętego monitoringiem, wy-
szukane według dwóch słów kluczy: „klimat” i „polityka klimatyczna”. Przy czym 
nie były analizowane artykuły, w których słowo „klimat” pojawiało się w innym 
znaczeniu, np.: klimat rozmów, klimat w zespole itd.

Materiały, w których podejmowano wątek klimatu lub polityki klimatycznej, mia-
ły różny charakter. Były to zarówno artykuły, wywiady, zapowiedzi, jak i relacje 
z wydarzeń publicznych w formie pisemnej lub materiałów wideo.

6 Por. Polacy w Internecie, czyli skąd czerpiemy wiedzę na temat otaczającej nas rzeczywistości? – Raport IBIMS i IBRIS, 
IBiMS 5.11.2021, online: https://ibims.pl/polacy-w-internecie-czyli-skad-czerpiemy-wiedze-na-temat-otaczajacej-nas-rzeczy-
wistosci-analiza-badania-ibris/ [dostęp 15.05.2022].

METODOLOGIA I ZAKRES MONITORINGU MEDIÓW
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Na potrzeby badania przyjęto definicję dezinformacji jako celowego działania 
wprowadzającego odbiorcę w błąd przez podawanie fałszywych lub mylących 
informacji7. Dezinformacja służy często działaniom skierowanym do szerokiej opinii 
publicznej, jest też ich częścią składową, w celu wywołania zamierzonych efektów, 
jak: pozyskanie sprzymierzeńców i zwolenników; wpojenie pożądanych przekonań 
i wywołania określonych dążeń i zachowań; zmiana poglądów; podejmowanie 
decyzji na podstawie fałszywych przesłanek; podjęcie lub zaniechanie aktywności 
w danym obszarze życia społeczno-politycznego. Takie zabiegi w życiu publicznym 
stosowane są od zawsze, często znane pod hasłem propagandy8, manipulacji czy 
bardziej współcześnie – postprawdy.

Zgromadzony materiał poddano analizie jakościowej, 
zwracając uwagę na sposób podejmowania tematu klimatu 
i polityki klimatycznej przez media, na argumenty podnoszone 
w przestrzeni informacyjnej w sprawie klimatu i polityki 
klimatycznej, w tym na źródła, z których korzystali autorzy, na 
emocje i reakcje, jakie nadawca chciałby wywołać u odbiorcy. 
Zwracano też uwagę na stosowanie technik dezinformacji, jak: 

podawanie nieprawdziwych lub trudnych do zweryfikowania informacji,

manipulacja informacjami, danymi, ich wybiórcze przytaczanie wypaczające 
przesłanie autorów,

szerzenie teorii spiskowych

oraz inne zabiegi propagandowe, wzmacniające efekt zakłamywania rzeczywi-
stości i zafałszowania przekazu, jak: 

emocjonalny i nacechowany pejoratywnie język przekazu,

stronniczość przekazu. 

METODOLOGIA I ZAKRES MONITORINGU MEDIÓW

7 Por. Słownik języka polskiego PWN, hasło „dezinformacja”, dz.cyt. 

8 Por. Encyklopedia PWN, hasło „propaganda”, dz.cyt. 
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W badaniu nad dezinformacją i szerzej – propagandą wyzwaniem staje się usta-
lenie intencji danego przekazu. Czy autor lub autorka artykułu, osoba udzielająca 
wywiadu intencjonalnie przekazuje informacje nieprawdziwe, zmanipulowane, 
nacechowane emocjonalnie? Czy to raczej przypadkowe powielanie nieprawdy, 
zasłyszanej lub przeczytanej gdzieś wcześniej, bez sprawdzenia wiarygodności 
przekazu? Na potrzeby badania przyjęto założenie, że jeśli dany autor czy autor-
ka, czy dana redakcja regularnie publikuje teksty podważające naukę o klimacie, 
przedstawia prezentowane zagadnienia jednostronnie, cytując tylko wybrane 
osoby (np. polityków określonego ugrupowania politycznego), to jest to działanie 
zamierzone. W sprawie wypowiedzi polityków uznano, że na osobach publicznych 
z mandatem sprawowania funkcji państwowych spoczywa szczególna odpo-
wiedzialność za słowa, dlatego wszelkie ich wypowiedzi o klimacie lub polityce 
klimatycznej, w których pojawiało się m.in.: manipulowanie faktami, podawanie 
nieprawdziwych informacji, zostały potraktowane jako dezinformacja. Natomiast 
zabiegi takie, jak: stosowanie nacechowanego negatywnie emocjonalnego języka, 
budowanie w czytelnikach fałszywego poczucia zagrożenia płynącego z działań 
na rzecz ochrony klimatu, uznano za działania propagandowe, wzmacniające 
zafałszowanie rzeczywistości i manipulowanie przekazem.

METODOLOGIA I ZAKRES MONITORINGU MEDIÓW



Dezinformacja i propaganda 
dotycząca klimatu i polityki 
klimatycznej 

Wyniki  monitoringu mediów

Najwięcej (kilkaset) materiałów o klimacie i polityce klimatycznej pojawiało się na 
informacyjnych portalach internetowych: wPolityce.pl i netTG.pl, ten ostatni jest 
poświęcony przemysłowi, górnictwu i energetyce. Następny pod względem często-
tliwości publikowania badanych treści był portal internetowy kanału informacyjnego 
telewizji publicznej TVP Info oraz portal internetowy DoRzeczy.pl. W okresie objętym 
monitoringiem ukazało się tam odpowiednio: 100 i 90 materiałów. Rzadziej, w po-
równaniu do wymienionych mediów, o klimacie pisały Onet.pl oraz WP.pl. W tym 
czasie podjęły one temat około 30 razy. Zbliżona była częstotliwość pojawiania się 
tematu klimatu na łamach prasy (Gość Niedzielny, Do Rzeczy, Newsweek Polska, 
Trybuna Górnicza oraz Super Express).

Spośród wszystkich artykułów podejmujących temat klimatu i polityki klimatycznej 
w około jednej trzeciej wszystkich materiałów zidentyfikowano dezinformację lub 
propagandową narrację. Publikacje te zawierały zmanipulowane lub fałszywe 
informacje albo narzędzia służące dezinformacji, mające np. wywołać negatywne 
emocje u odbiorców na temat ochrony klimatu i polityki klimatycznej. Najwięcej 
takich przykładów zidentyfikowano na portalach: wPolityce.pl, DoRzeczy.pl oraz 
w kanale informacyjnym TVP Info. Pojedyncze przykłady materiałów z zafałszowa-
nym przekazem odnotowano w: e-wydaniu Super Expressu, portalu internetowym 
telewizji TVN24.pl, WP.pl, e-wydaniu tygodnika Angora i w e-wydaniu Trybuny 
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Górniczej. Nieco więcej takich artykułów było na portalu netTG.pl. Przy czym warto 
podkreślić, że materiały różnią się stopniem intensywności zastosowanej dezin-
formacji czy innych technik propagandowych: od pełnych przekłamań, manipulacji 
danymi, podważających dokonania naukowe, po takie, w których zafałszowanie 
przekazu powstaje przez przytoczenie wypowiedzi, a czasem tylko tweeta osoby 
publicznej, najczęściej polityka wyrażającego opinię na dany temat, bez opatrzenia 
komentarzem, zestawienia z wiedzą ekspercką czy innym źródłem, co umieściłoby 
daną wypowiedź w szerszym kontekście i pozwoliłoby czytelnikom na stosowną 
ocenę faktów czy opinii (tak było w TVN24.pl oraz WP.pl). Takie zabiegi wzmac-
niają efekt dezinformacji i służą propagandzie. 

Warte odnotowania są wyniki dla portalu Onet.pl, 
e-wydania tygodnika Newsweek Polska oraz Gość Niedzielny. 
W żadnym z przeanalizowanych tam materiałów nie 
odnaleziono elementów dezinformacji ani propagandowej 
narracji na temat zmiany klimatu czy polityki klimatycznej. 

Materiały, w których zidentyfikowano dezinformację, manipulację lub propagan-
dową narrację, dotyczyły bardzo różnych zagadnień: cen energii, relacji ze Szczytu 
Klimatycznego COP 26 w Glasgow, realizowanych bądź planowanych polityk UE, 
jak: Europejski Zielony Ład, pakiet Fit for 55 czy Europejski System Handlu Emisjami 
po zmianę klimatu, rolnictwo i żywność (najrzadziej).
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Dla uzyskania przejrzystego obrazu obszarów tematycznych, 
jakich dotyczyły materiały w wybranych mediach, na potrzeby 
tej analizy podjęto próbę przyporządkowania każdego mate-
riału do tematu. Na podstawie lektury całości dokumentacji 
wyróżniono następujące kategorie tematyczne: międzyna-
rodowa polityka klimatyczna – COP 26, europejska polityka 
klimatyczna, proces transformacji energetycznej, ceny energii, 
zmiana klimatu, żywność i rolnictwo, ekologia.

Takie przyporządkowanie w niektórych wypadkach było oczywi-
ste, w niektórych zaś (jak wywiady z politykami) było trudniejsze, 
bo teksty obejmowały wiele tematów i wątków. Czynnikiem 
decydującym był tytuł albo lead, którego istotą jest sugerowanie 
tematu. Jeśli nie wynikał on wprost z tytułu, przyporządkowa-
nie następowało na podstawie zawartości tekstu – wybierano 
temat, który w artykule potraktowano najszerzej.

W wyróżnionych grupach tematycznych 
zdecydowanie najwięcej materiałów 
z elementami dezinformacji lub propagandowej 
narracji traktowało o polityce klimatycznej, 
w tym międzynarodowej i europejskiej 
polityce klimatycznej, a także energetyce 
i transformacji energetycznej, w tym 
o cenach energii. 

W dalszej części raportu zaprezentujemy wybrane przykłady 
dezinformacji i innych technik propagandowych odnoszących 
się do wymienionych zagadnień, których zidentyfikowano naj-
więcej. Odrębnie zwrócimy uwagę na temat zmiany klimatu 
jako najbardziej podstawowy dla problematyki raportu.

DEZINFORMACJA I PROPAGANDA DOTYCZĄCA KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ



Na celowniku dezinformacji 
i propagandy 

Zmiana klimatu

Wśród wszystkich materiałów, w których zidentyfikowano 
dezinformację, kilkanaście dotyczyło samego zjawiska 
zmiany klimatu. Stosunkowo niewielką ich liczbę można 
interpretować jako wyraz coraz szerszej wiedzy i świadomości 
tematu oraz wpływu człowieka na ten proces. Świadomości 
tak polskiego społeczeństwa, jak przedstawicieli mediów 
różnego rodzaju. 

Najwięcej takich doniesień ukazało się na portalu netTG.pl, będącym internetowym 
rozwinięciem tygodnika Trybuna Górnicza, a pojedyncze – na portalach: TVP Info, 
wPolityce.pl oraz w DoRzeczy.pl.

We wszystkich artykułach na różne sposoby kwestionowano zachodzenie pro-
cesu zmiany klimatu, powielając szereg mitów opisywanych choćby na portalu 
naukaoklimacie.pl. 
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Były to komentarze do niskiej temperatury czy opadów śniegu w porze zimowej 
w różnych miejscach świata. Pojawiał się w nich wątek utożsamiania klimatu 
z pogodą. Odwoływały się do fałszywego twierdzenia, że rekordowe opady śniegu 
to dowód na brak globalnego ocieplenia9:

Symbolem tego ocieplenia są aktualne rekordowe opady śniegu 
w najcieplejszych stanach USA, jakimi są Kalifornia i Nevada. 
W lecie panująca w tych stanach susza miała być dowodem na 
krytyczne zmiany klimatyczne. Teraz okazuje się, że owszem 
są one krytyczne, tylko że w odwrotną stronę. [...] Przywalone 
są śniegiem takie kraje jak Japonia i Korea, które uważa się 
za posiadające  klimat umiarkowanie ciepły z rekordowymi 
poprzednio upałami. Wydaje się, że tej zimy »teoria ocieplenia 
klimatu« zostanie zamrożona i przywalona zwałami śniegu10.

Jeszcze Brytyjczycy nie zdążyli zapomnieć o groźnym 
przesłaniu konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow o tym, 
że czeka nas wzrost temperatury nie do wytrzymania, kiedy 
dwa tygodnie później, daleko na południe od tego miasta 
wydarzenia przypomniały, że przynajmniej zima ma inne 
zdanie w tej sprawie11.

9   M. Popkiewicz, Mit: Rekordowe opady śniegu to dowód na to, że globalne ocieplenie to fikcja, Nauka o Klimacie dla Scep-
tycznych 3.11.20213, online: https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-rekordowe-opady-sniegu-to-dowod-na-to-ze-global-
ne-ocieplenie-to-fikcja-62/ [dostęp 13.07.2022].

10 A. Maksymowicz, Mamy ocieplenie klimatu, a tu ostry atak zimy, netTG.pl, 29.12.2021, online: https://nettg.pl/gornic-
two/183336/mamy-ocieplenie-klimatu-a-tu-ostry-atak-zimy [dostęp 13.07.2022].

11 A. Maksymowicz, Szron, lód i śnieg – Brytyjczyków zasypało, netTG.pl, 30.11.2021, online: https://nettg.pl/gornictwo/182460/
szron-lod-i-snieg-brytyjczykow-zasypalo [dostęp 13.07.2022].
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Kolejnym sposobem negowania zmiany klimatu było prezentowanie fałszywych 
teorii naukowych, mających pokazać, że w rzeczywistości planeta wchodzi 
w etap ochłodzenia, ale z powodów politycznych te głosy są marginalizowane 
w debacie publicznej12. Jak wskazują pomiary, w związku z emisjami gazów cieplar-
nianych bilans energetyczny Ziemi został zachwiany. Rośnie temperatura zarówno 
atmosfery, jak i lądów i oceanów13, a pierwsze dekady XXI wieku są najcieplejsze 
w historii pomiarów (od 1850 roku)14.

Badania szwajcarskich uczonych wydają się być śmiertelnym 
ciosem dla tak popularnej wśród polityków teorii ocieplenia 
klimatu. Ta ostatnia będzie broniona z coraz mniejszym 
przekonaniem. Pogląd ten wydaje się być coraz bardziej 
popularny, gdyż informacje o postępującym chłodzeniu się 
Ziemi podały najważniejsze agencje informacyjne15.

12 Na temat mitu globalnego ochłodzenia, por. M. Popkiewicz, Mit: Nadchodzi globalne ochłodzenie, Nauka o Klimacie dla 
Sceptycznych 28.11.2013, online: https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nadchodzi-globalne-ochlodzenie-77/ [dostęp 
13.07.2022].

13 M. Popkiewicz, A, Kardaś, Mit: Globalne ocieplenie się skończyło, Nauka o Klimacie dla Sceptycznych 8 lipca 2013, online: 
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-globalne-ocieplenie-sie-skonczylo-5/ [dostęp 13.07.2022].

14 Por. m.in.: 2021 one of the seven warmest years on record, WMO consolidated data shows, World Meteorological Organization 
19.01.2022, online: https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolida-
ted-data-shows; 2021 Tied for 6th Warmest Year in Continued Trend, NASA Analysis Shows, NASA 13.01.2022, online: https://
www.nasa.gov/press-release/2021-tied-for-6th-warmest-year-in-continued-trend-nasa-analysis-shows [dostęp 13.07.2022].

15 A. Maksymowicz, Ziemia jest coraz zimniejsza, netTG.pl, 19.01.2022, online: https://nettg.pl/gornictwo/183839/ziemia-je-
st-coraz-zimniejsza [dostęp 13.07.2022].
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Po ogłoszeniu amerykańskiego »odkrycia« pojawiły się głosy 
krytyczne. Nie kwestionują oni opisanego mechanizmu 
ocieplenia, które powoduje, że nieubłaganie po nim 
nadchodzi zlodowacenie. Krytykują oni owo »zaskoczenie«. 
Bo wiadomo, że w poprzedzającym naszą epokę plejstocenie 
(11 mln lat temu) odnotowano  w Europie kilkakrotne 
zlodowacenia na przemian z interglacjałami  – czyli 
dłuższymi okresami ciepłego klimatu. [...] Niewątpliwie, 
wspomniane wyżej badania nad klimatem amerykańskich 
naukowców, którzy może powtórnie odkryli, ale 
jednocześnie uściślili znane już warunki zlodowacenia 
przez poprzedzające je ocieplenie są niezwykle ważne, 
przynajmniej w chwili obecnej, kiedy politycy rządzą nauką, 
tworząc z niej użyteczną dla siebie propagandę16.

NA CELOWNIKU DEZINFORMACJI I PROPAGANDY 

16 A. Maksymowicz, Zlodowacenie przez ocieplenie? Jak to możliwe?, netTG.pl, 21.01.2022, online: https://nettg.pl/gornic-
two/183909/zlodowacenie-przez-ocieplenie-jak-to-mozliwe/set/page/2 [dostęp 13.07.2022].
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W analizie przyczyn występowania zjawisk takich jak tornada w Stanach Zjedno-
czonych pojawiał się też wątek odwrócenia przyczyny zmiany klimatu: to nie wzrost 
temperatury jest odpowiedzialny za zmianę klimatu, ale niska temperatura powietrza 
jest ich źródłem. Zgodnie z nauką, zmiana klimatu odpowiada za wiele obserwowanych 
dziś zjawisk ekstremalnych we wszystkich regionach świata – na skutek globalnego 
ocieplenia zmienia się prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz cechy17.

Amerykańskie media głównego nurtu (MSM) zgodnie piszą, 
że za powstawanie tego rodzaju zjawisk klimatycznych 
odpowiada spowodowane przez człowieka ocieplenie 
klimatu. Zapowiadają one, że tego rodzaju wydarzenia 
będą coraz częstsze i groźniejsze, jeżeli nic nie zrobimy 
z dekarbonizacją gospodarki i naszego sposobu życia. [...] 
Szereg meteorologów potwierdza powyższe rozumowanie, 
jednak z odwrotną jego przyczyną. Niespotykane w USA 
o tej porze roku tornada, według nich, powstały w wyniku 
głębokiego zasięgu zimnego powietrza z Arktyki, w wyniku 
czego spotkało się ono z ciepłym powietrzem zalegającym 
we wspomnianych stanach, wskutek czego wystąpiły te 
gwałtowne zjawiska atmosferyczne, niemające nic wspólnego 
z ociepleniem klimatu18. 

NA CELOWNIKU DEZINFORMACJI I PROPAGANDY 

17 Por. m.in.: Zmiana klimatu 2021. Podstawy fizyczne. Podsumowanie dla Decydentów, IPCC 7.08.2021, online: https://
informacje.pan.pl/images/2021/Raport_IPCC_2021_11_04_T%C5%81UMACZENIE_FINAL.pdf [dostęp 13.07.2022]; A. Kardaś, 
Zjawiska ekstremalne – na ile odpowiada za nie zmiana klimatu?, Nauka o Klimacie dla Sceptycznych 4.04.2018, online: https://
naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zjawiska-ekstremalne-na-ile-odpowiada-za-nie-zmiana-klimatu-280/ [dostęp 13.07.2022].

18 A. Maksymowicz, Klimat. Spór o powstawanie niszczących tornad w Stanach Zjednoczonych, netTG.pl, 14.12.2021, 
online: https://nettg.pl/gornictwo/182914/klimat-spor-o-powstawanie-niszczacych-tornad-w-stanach-zjednoczonych/set/
page/1 [dostęp 13.07.2022].
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W Trybunie Górniczej oraz na portalu netTG.pl czytamy także, że zmianę klimatu 
należy zaakceptować jako element ewolucji naszej planety i jako procesy globalne, 
na które nie mamy wpływu. Podważa to konsensus nauki co do antropogenicz-
nych przyczyn obecnego globalnego ocieplenia. To przede wszystkim człowiek 
odpowiada za zwiększanie gazów cieplarnianych w atmosferze, które prowadzą 
do wzrostu temperatury19. Tempo tych zmian nie ma precedensu w ostatnich 
dwóch tysiącach lat20.

Przede wszystkim należy odejść od paraliżującej wizji końca 
świata spowodowanego poprzez zmiany klimatyczne. 
Zaakceptować te zmiany jako element ewolucji naszej 
planety. [...]

Na niektórych obszarach te zmiany są negatywne, ale na 
niektórych pozytywne. Przeznaczmy środki na badania nad 
zmianami klimatu i sposobem kompensacji negatywnych 
skutków, zamiast próbować w swojej arogancji wpływać na 
globalne procesy, na które i tak nie mamy wpływu21.
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19 Por. m.in.: M. Popkiewicz, Mit: Nie ma empirycznych dowodów na antropogeniczność globalnego ocieplenia, Nauka 
o Klimacie dla Sceptycznych 11 października 2013, online: https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nie-ma-empirycznych-
-dowodow-na-antropogenicznosc-globalnego-ocieplenia/ [dostęp 13.07.2022].

20 Por. m.in. Zmiana klimatu 2021. Podstawy fizyczne, dz.cyt.

21 A. Minorczyk-Cichy, Prof. Mielczarski: Założenia transformacji są nierealne, netTG.pl, 23.01.2022, online: https://nettg.pl/
gornictwo/183917/prof-mielczarski-zalozenia-transformacji-sa-nierealne/set/page/3 [dostęp 13.07.2022]; też:Trybuna Górnicza 
z dnia 20.01.2022.
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Przytoczone materiały pokazują mechanizmy dezinformacji, z jakimi często mamy 
do czynienia także w innych tematach tutaj opisywanych. Rzadkie jest jedno-
znaczne zaprzeczenie danego zjawiska, natomiast jest ono pokazywane z innej 
strony, np. zamiast ocieplenia klimatu – ochłodzenie. Prezentuje się też w nich 
niezgodne z nauką tezy o przyczynach zmiany klimatu. Warto zwrócić uwagę 
na zastosowaną w opisanych przykładach metodę podważania konsensusu na-
ukowego na temat zmiany klimatu przez podejmowanie tego samego tematu na 
łamach jednego medium w krótkim czasie. Taki zabieg służy zasianiu wątpliwości 
lub wręcz zrodzeniu w czytelniku wrażenia bycia oszukanym przez autorytety 
i ekspertów. Jest to tym bardziej interesujące, że większość artykułów, w których 
zakwestionowano zmianę klimatu, pojawiła się w jednym medium kierowanym 
m.in. do objętej transformacją grupy zawodowej związanej z branżą górniczą. 

Europejska i międzynarodowa polityka klimatyczna 

Polityka klimatyczna obejmuje różne działania prawne i polityczne na rzecz ochrony 
klimatu, zarówno globalne czy na szczeblu Unii Europejskiej, jak i poszczególnych 
państw członkowskich. W tej kategorii mieszczą się więc różne wątki, np.: Europejski 
Zielony Ład, pakiet Fit for 55 czy reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych ETS. Są też zagadnienia dotyczące międzynarodowego 
wymiaru polityki klimatycznej, w tym odnoszące się do jednego z kluczowych jej 
corocznych wydarzeń, jakim był zorganizowany w listopadzie 2021 roku Szczyt 
Klimatyczny ONZ w Glasgow. 

Polityka klimatyczna była tematem wiodącym w największej liczbie doniesień 
medialnych, w których zidentyfikowano stosowanie propagandy. Najczęściej po-
jawiły się w mediach prorządowych: TVP Info, portalach: DoRzeczy.pl i wPolityce.pl.

Jak pokażemy w dalszej części analizy, pojawienie się tekstów dezinformacyjnych 
i propagandowych odnoszących się do zmiany klimatu i polityki klimatycznej 
wiąże się z silnym upolitycznieniem tego tematu w Polsce i wykorzystywaniem 
go w bieżącej grze politycznej. Wskazuje na to zarówno to, kto głównie wypowiada 



Szaleńcy spod szyldu agend klimatycznych  // 26

NA CELOWNIKU DEZINFORMACJI I PROPAGANDY 

się o polityce klimatycznej, jak i sposób prezentacji w mediach treści związanych 
z nią. Wypowiadającymi się są przede wszystkim politycy (por. Źródła dezinfor-
macji i propagandy w sprawach klimatu i polityki klimatycznej  klimatu lub polityki 
klimatycznej w niniejszym raporcie), a nie eksperci czy naukowcy. W doniesieniach 
medialnych cytowane są w najlepszym przypadku dokumenty polityczne, nie zaś 
opracowania i raporty fachowe, a fakty naukowe są rozmywane lub spłycane 
przez populizm polityczny.

Jednym z wątków poruszanych w kontekście dyskusji o kształcie polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej jest przedstawianie celów osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i transformacji niskoemisyjnej jako nierealistycznych i zagrażających polskiej 
gospodarce. W tym kontekście za szczególnie niebezpieczny i nieakceptowalny 
dla polskiej gospodarki uważa się w wielu przeanalizowanych materiałach Fit 
for 55, czyli pakiet aktów legislacyjnych, który ma umożliwić redukcję emisji o co 
najmniej 55 proc. do 2030 roku, a docelowo – osiągnięcie przez Unię Europejską 
neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jest on opisywany jako projekt ideolo-
giczny i niebezpieczny dla Polski. Pojawiają się tu wątki: karania Polek i Polaków 
przez Unię Europejską; zagrożeń, jakie pakiet klimatyczny niesie dla ich sytuacji 
materialnej; sugestie, jakoby Unia Europejska chciała zarobić kosztem polskich 
obywateli. Zwraca też uwagę nacechowany emocjonalnie język tekstów o polityce 
klimatycznej. Jest ona przedstawiana jako: „ideologiczne szaleństwo”, „tsunami” 
czy „niebezpieczny eksperyment”, co ma wywołać u czytelnika strach i obawę.

Oto przykłady kilku takich wypowiedzi:

Gdybyśmy przyjęli pakiet Fit for 55, to byłaby absolutna 
katastrofa. To bardziej projekt ideologiczny niż projekt 
racjonalny – ocenił wiceminister klimatu [Jacek Ozdoba]22.

22 Polska zgodzi się na pakiet Fit for 55? „To ideologiczne szaleństwo” [wideo], TVP Info 4.11.2021, online: https://www.tvp.
info/56744250/jedziemy-polska-zgodzi-sie-na-pakiet-fit-for-55-jacek-ozdoba-wiceminister-klimatu-w-obecnym-ksztalcie-
-to-ideologiczne-szalenstwo [dostęp 13.07.2022].
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Pakiet »Fit for 55« jest tylko i wyłącznie 
pieniądzem. Pieniądzem, który ma karać  
– mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości 
Anna Zalewska w rozmowie z portalem 
DoRzeczy.pl. [...] Komisja Europejska chce 
po prostu zarobić na »Zielonym Ładzie«23.

Kuźmiuk: Chcemy realizować zmiany 
w energetyce, robimy to sukcesywnie od lat, 
ale drakońskie wymagania FitFor 55 są dla 
nas nie do zaakceptowania – powiedział 
i dodał: »Polska nie jest w stanie przyjąć  
na siebie tak kosztownych regulacji. 
To zamorduje polską gospodarkę«24.

23 Ł. Żygadło, Zalewska: Komisja Europejska chce po prostu zarobić na „Zielonym Ładzie”, DoRzeczy.pl, 19.11.2021, online: 
https://dorzeczy.pl/opinie/228343/fit-for-55-zalewska-to-szukanie-pieniedzy-w-kieszeni-podatnika.html [dostęp 13.07.2022].

24 Europoseł PiS: To zamorduje polską gospodarkę, DoRzeczy.pl 17.01.2022, online: https://dorzeczy.pl/opinie/252016/ku-
zmiuk-to-zamorduje-polska-gospodarke.html [dostęp 13.07.2022].
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W narracji prorządowych mediów na temat polityki klimatycznej Polska prezento-
wana jest z jednej strony jako dumny, „wstający z kolan” naród, który nie zgadza 
się na narzucanie mu rozwiązań przez UE; z drugiej strony – jako słabszy biedny 
kraj, poszkodowany przez historię, który stracił na PRL-u i rozbiorach, pozbawiony 
szans rozwojowych i któremu obecnie należy się z tego powodu szczególne trak-
towanie i wsparcie (najbardziej finansowe).

W rozmowie z TVP Info minister podkreślił, że w obecnej 
sytuacji mniej zamożne kraje Unii przeprowadzają 
transformację wolniej i są za to karane. Jego zdaniem 
unijna polityka powinna brać pod uwagę możliwości 
najsłabszych państw. 

– Polityka Unii Europejskiej, gdzie słyszymy hasła,  
że jesteśmy jednością, dbamy o wszystkich, chcemy zapewnić 
wzrost gospodarczy w każdym kraju, wzrost zamożności, 
powinna uwzględniać i powinna być dostosowana do 
najsłabszych krajów. A jest przeciwnie, jest zupełnie 
odwrotnie – powiedział Piotr Nowak. Minister rozwoju 
i technologii ocenił, że realizacja unijnego pakietu Fit for 55 
będzie »zabójcza dla unijnej gospodarki«. Jego zdaniem 
polityka klimatyczna stała się w Unii ideologią25.

NA CELOWNIKU DEZINFORMACJI I PROPAGANDY 

25 Min. Nowak: Transformacja klimatyczna powinna brać pod uwagę możliwości najsłabszych państw, TVP Info 20.01.2022, 
online: https://www.tvp.info/58062408/nowak-w-tvp-info-o-transformacji-klimatycznej-w-ue-powinna-brac-pod-uwage-mo-
zliwosci-najslabszych-panstw [dostęp 13.07.2022].
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W odniesieniu do prezentowania unijnej polityki klimatycznej i dyskusji na ten 
temat wykorzystywany jest też argument ograniczania potencjału rozwojowego 
Polski, a nawet – zamachu na jej suwerenność. Węgiel jest symbolem racji stanu 
i niepodległości, stąd rezygnacja z jego wydobycia i używania utożsamiana jest 
z kwestionowaniem tej niepodległości.

Polityka energetyczna i klimatyczna wykorzystywana 
jest jako kij bejsbolowy, który ma pokazać nowym krajom 
członkowskim, a przede wszystkim Polsce miejsce w szeregu. 
Ma nas przekonać, że Polska musi wrócić do swojego 
poprzedniego wcielenia, a więc wielkiego rynku zbytu i kraju 
»taniej siły roboczej«, jak to oni określają, bez aspiracji 
współzarządzania Unią26. 

Według niego [min. Sasina] to budowa Europy dwóch 
zamożności. Odkąd Polska rozwija się szybko i zmniejsza 
dystans od bogatszych krajów, kraje te z niepokojem 
obserwują to i – jak podkreślił minister – »chcą nieuczciwymi 
metodami wygrać wyścig rozwojowy«. – Chcą Europę 
Środkowo-Wschodnią sprowadzić do roli rezerwuaru taniej 
siły roboczej i rynku zbytu dla swoich produktów – dodał27.

26 R. Gromadzki, Czarnecki: Zmora pacyfizmu. Z Ryszardem Czarneckim, europosłem PiS rozmawia Ryszard Gromadzki, 
Do Rzeczy, nr 02/458, 10-16.01.2022, str. 63, online: https://dorzeczy.pl/opinie/248989/ryszard-czarnecki-zmora-pacyfizmu.
html [dostęp 13.07.2022].

27 Sasin: Zrobimy wszystko, żeby pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie [wideo], TVP Info 12.01.2022, online: https://www.tvp.
info/57922256/minister-aktywow-panstwowych-jacek-sasin-zrobimy-wszystko-zeby-pakiet-fit-for-55-nie-wszedl-w-zycie 
[dostęp 13.07.2022].
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W badanych materiałach na temat europejskiej polityki klimatycznej porównuje 
się Polskę do innych krajów, najczęściej do Niemiec, które przy okazji transformacji 
niskoemisyjnej mają realizować swoje własne plany, często niekorzystne czy wręcz 
szkodliwe dla Polski. Unia Europejska jest przedstawiana jako swego rodzaju 
marionetka w rękach Niemców.

Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że presja na 
to, żeby walczyć o klimat jest tak ogromna, a Niemcy są tak 
świetnie przygotowane do wysyłania do wszystkich krajów 
UE paneli fotowoltaicznych, urządzeń do farm wiatrowych. 
Oni z tego nie odejdą. To jest ich czysty biznes. Na to jest 
nakierowana cała walka ze »zmianami w klimacie« – ona ma 
podłoże biznesowe – wyjaśnił Rzońca28.

Polityka niemiecka, wykonywana rękami eurokracji  
i »pożytecznych idiotów« przejętych »katastrofą klimatyczną«, 
jako jeden z głównych celów postawiła sobie bowiem 
całkowite wyeliminowanie z Europy energetyki jądrowej29.

28 „To jest ich czysty biznes”. Rzońca: Niemcy z tego nie zrezygnują, DoRzeczy.pl 9.02.2022, online: https://dorzeczy.pl/opi-
nie/261730/rzonca-niemcy-nie-zrezygnuja-z-walki-o-klimat.html [dostęp 13.07.2022].

29 R.A. Ziemkiewicz, Polska odsamotniona?, Do Rzeczy z  6-12.12.2021, nr 49/454, str. 25; online: https://dorzeczy.pl/
kraj/235009/ziemkiewicz-polska-odsamotniona.html [dostęp 13.07.2022].
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Tej narracji towarzyszą też próby kompromitowania czy ośmieszania osób,  
takich jak Frans Timmermans czy Ursula von der Leyen, które decydują o kształ-
cie polityk unijnych, np. przez przypisywanie im wpływu na decyzje i sytuacje, 
z którymi nie mają związku.

Port w Rotterdamie jest najbardziej zanieczyszczającym 
portem morskim w Europie – wynika z raportu organizacji 
Transport & Environment (T&E), opublikowanego w środę. 
T&E przekonuje, że holenderski obiekt odpowiada za roczną 
emisję dwutlenku węgla na poziomie 13,7 mln ton. [...] 
Zaraz za największym portem w Europie uplasował się port 
w Antwerpii (Belgia), a następnie w Hamburgu (Niemcy). 
[...] Co ciekawe, to właśnie z Holandii i Niemiec pochodzą 
wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz 
przewodnicząca tej instytucji Ursula von der Leyen. Pierwszy 
z nich odpowiada w Unii za Europejski Zielony Ład. 
Polityk chętnie krytykuje Polskę za zbyt wolną jego zdaniem 
transformację energetyczną i ocenia, że rząd w Warszawie 
powinien mocniej angażować się w walkę o klimat. Domaga 
się również poparcia niekorzystnego dla Polaków projektu 
FitFor55. Z kolei Komisja Europejska pod przewodnictwem 
von der Leyen zdecydowała o dołączeniu jako strona do 
pozwu Czech przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów, 
z którym wiążą się bezprecedensowe kary za działanie 
kopalni i elektrowni30.

30 Holenderski port truje środowisko… jak elektrownia węglowa, TVP Info 2.02.2022, online: https://www.tvp.info/58280469/
ktore-porty-w-europie-najbardziej-truja-srodowisko-zle-informacje-dla-kierownictwa-komisji-europejskiej [dostęp 13.07.2022].
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Kolejną osobą z grona (byłych) polityków brukselskich jest Donald Tusk, przed-
stawiany jako „winny” i odpowiedzialny za całą politykę UE. W kontekście po-
lityki klimatycznej i funkcjonowania systemu ETS w mediach pojawiał się m.in.  
wątek „podatku tuskowego”.

My to nazywamy »podatkiem tuskowym«, ponieważ to 
podatek, na który zgodził się Tusk prawdopodobnie w ramach 
przyjęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej31.  
[Jan Kanthak, poseł Solidarnej Polski]

Ale spójrzmy na fakty dotyczące różnych kosztów 
funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej i decyzji, które 
w imieniu Polski podejmował jeszcze Donald Tusk będąc 
premierem. 9 stadionów tych palet z pieniędzmi, palet z euro 
to jest koszt unijnej polityki klimatycznej dla Polski tylko 
do 2030 roku. Tyle środków Polska musi wygospodarować, 
by spełnić unijne wymagania. Morze pieniędzy. Wszystko 
decyzje Donalda Tuska, jego kolegów z Europejskiej 
Partii Ludowej – argumentuje wiceminister32.

31 „Podatek »tuskowy« za stanowisko szefa RE”? Poseł wraca do szczytu z 2014 roku [wideo], TVP Info 19.12.2021, online: 
https://www.tvp.info/57526547/woronicza-17-inflacja-posel-jan-kanthak-o-podatku-tuskowym-i-oplatach-w-systemie-ets 
[dostęp 13.07.2022].

32 Ile palet Tuska kosztuje polityka klimatyczna UE? Spot Kalety, TVP Info, 11.02.2022, online: https://www.tvp.info/58463564/
ile-palet-tuska-kosztuje-polityka-klimatyczna-ue-wiceminister-sprawiedliwosci-kaleta-skomentowal-w-swoim-spocie-spot-
-przewodniczacego-po [dostęp 13.07.2022].
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Wśród argumentów mających podważyć sensowność i potrzebę prowadzenia 
przez UE i inne instytucje działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu ma 
być zysk ekonomiczny, a nie troska o przyszłość planety.

Cała sytuacja związana nie tylko z Turowem, ale z całym 
pakietem klimatycznym, jest jasna i przejrzysta. Tu nie 
chodzi o żadną ekologię. To biznes i polityka33.

Światu narzucono pewną narrację o ociepleniu klimatu,  
która wynika z relacji biznesowych. Na globalnym ociepleniu 
klimatu świetnie się zarabia. W tym momencie ta narracja 
wszystko zdominowała. Jest to wielki biznes, z którym 
mamy do czynienia także w Polsce – wskazał ekspert 
[prof. Władysław Mielczarski – przyp. aut.] na antenie 
Telewizji Trwam34.

»Myślę, że to jest coś poważniejszego niż zmowa. 
Podejrzewam, że Zielony Ład jest napędzany nie tylko 
lewicową ideologią, ale także biznesem na gigantyczną skalę. 
Znamy ten mechanizm z historii. W czasie kryzysów, wojen 
i rewolucji cierpią miliony ludzi, ale garstka zbija fortuny« – 
mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl eurodeputowana 
Izabela Kloc (PiS) odnosząc się do forsowanego przez 
lewicowych polityków pakietu klimatycznego35.

33 Piotr Duda o Turowie: Tu nie chodzi o ekologię. To biznes i polityka, TVP Info 28.10.2021, online: https://www.tvp.
info/56637292/piotr-duda-o-turowie-tu-nie-chodzi-o-ekologie-to-biznes-i-polityka [dostęp 15.07.2022].

34 Prof. Mielczarski: Na globalnym ociepleniu świetnie się zarabia. To wielki biznes, DoRzeczy.pl 3.11.2021, online: https://
dorzeczy.pl/ekonomia/221023/z-tym-biznesem-mamy-do-czynienia-takze-w-polsce.html [dostęp 15.07.2022].

35 Kloc: To jest coś poważniejszego niż zmowa. Podejrzewam, że Zielony Ład jest napędzany biznesem na gigantyczną skalę, 
wPolityce.pl 12.01.2022, online: https://wpolityce.pl/polityka/581393-fit-for-55-kloc-to-jest-cos-powazniejszego-niz-zmowa 
[dostęp 15.07.2022].
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Wśród licznych głosów krytycznych wobec planów UE zapobiegania zmianom 
klimatu odnaleźć można też zrozumienie dla potrzeby takich działań, jednak z moc-
nym zaznaczeniem, że musi się to odbywać na „naszych zasadach”.

My jesteśmy za tym, aby walczyć o lepszy klimat, o lepsze 
warunki życia człowieka na ziemi, generalnie jesteśmy za 
takimi rozwiązaniami, ale w ramach roztropności, rozsądku, 
uwzględnienia faktu, że klimat i przyroda mają służyć 
człowiekowi, a nie człowiek ma podporządkowywać cały  
swój los, życie, a nawet skazywać się na ubóstwo tylko 
dlatego, że grupa ideologów chce ograniczać drastycznie 
emisję CO2 – powiedział Ziobro36.

Istotnym wątkiem, wokół którego powstawały teksty z elementami propagandowej 
narracji, okazał się także Szczyt Klimatyczny ONZ w Glasgow (COP 26). Jest to 
coroczne wydarzenie, podczas którego negocjuje się międzynarodowe ustalenia 
globalnej walki ze zmianą klimatu. Informacje o Szczycie zawierające elementy ma-
nipulacji pojawiły się przede wszystkim w portalach: DoRzeczy.pl oraz wPolityce.pl. 
W kontekście Szczytu w mediach pojawiały się argumenty ogólnie kwestionujące za-
sadność zajmowania się globalnym ociepleniem i organizowania podobnych wydarzeń.

36 Ziobro: Udzielamy poparcia premierowi przed negocjacjami na RE, TVP Info 16.12.2021, online: https://www.tvp.
info/57483724/ziobro-udzielamy-poparcia-premierowi-przed-negocjacjami-na-re [dostęp 15.07.2022].
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Śpiący Joe Biden, histeryczna Greta Thunberg i nieobecny 
Xi Jinping. Światowe szczyty klimatyczne tracą nie tylko na 
powadze, ale i na znaczeniu. [...] W efekcie, na pozór poważni 
ludzie, nieraz szefowie krajowych delegacji, stroją przed 
kamerami zatroskane miny i powtarzają za swoją idolką:  
bla, bla, bla. W Glasgow nie mogło zabraknąć Joe Bidena. 
Główny lokator Białego Domu uciął sobie podczas obrad 
drzemkę, co niekoniecznie musiało być efektem wieku 
albo zmęczenia. Taki jest właśnie stosunek USA  
do zintegrowanej światowej polityki klimatycznej37.

37 I. Kloc, Węgiel przyświeca ekologom, wPolityce.pl, 5.11.2021, online: https://wpolityce.pl/gospodarka/572814-wegiel-
-przyswieca-ekologom [dostęp 15.07.2022].
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Umniejszano też rangę i znaczenie 
Szczytu Klimatycznego. Niektóre 
wystąpienia na temat katastrofy kli-
matycznej takich osób, jak chociażby 
gospodarz wydarzenia Boris Johnson, 
określono mianem „histerii”, a utrzy-
manie wzrostu globalnego ocieple-
nia poniżej półtora stopnia nazwano 
„magiczną granicą”. W przekazach 
medialnych ośmieszano osoby uczestni-
czące w Szczycie, ale też wskazujące na 
powagę wyzwania, jakim jest ochrona 
klimatu. W szczególny sposób odnosi 
się to m.in. do aktywistki klimatycz-
nej Grety Thunberg, której poświęco-
no najwięcej uwagi w relacjonowaniu 
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wydarzenia. Zwraca uwagę retoryka tekstów o aktywistce. Jest ona nazywana 
„Grecią”, „prorokinią” i „celebrytką”. Pojawiają się też inne motywy: jej młodego 
wieku i niedojrzałości. Jej działalność opisywana jest jako „wariactwo” lub „cyrk”. 
Nawet podczas lektury niektórych, wydawałoby się, brzmiących neutralnie tek-
stów na temat Grety Thunberg odnosiło się wrażenie, że docelową intencją autora  
jest przedstawienie aktywistki w złym świetle.

W 2019 r. inną odmianę tego cyrku zaserwowała 
klimatystyczna celebrytka Grecia Thunberg, płynąc ze 
Szwecji (a właściwie z Plymouth w Wielkiej Brytanii) do 
Nowego Jorku jachtem na szczyt ONZ. Okazało się – choć 
ta świadomość do wielbicieli młodej klimatystycznej 
prorokini chyba nie dotarła – że ta „neutralna węglowo” 
podróż wygeneruje w sumie sporo CO2, jako że samolotem 
musiała dolecieć do USA załoga, która miała odprowadzić 
jacht z powrotem do Europy. Grecia próbowała w ten sposób 
zaszczepić w ludziach jedną z odmian klimatystycznego 
wariactwa, jaką jest flygskam, czyli wstyd przed lataniem38.

Przy okazji Szczytu Klimatycznego krytykowany był też papież Franciszek, przyłą-
czający się do wezwań o ochronę klimatu. Zarzuca mu się w tym kontekście m.in. 
solidaryzowanie się z „katastrofistami”, takimi jak Greta Thunberg, a także brak 
troski o prawdziwe problemy ludzi borykających się z wysokimi cenami energii.
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38 Ł. Warzecha, Cyrk klimatyczny w Szkocji, DoRzeczy.pl, 3.11.2021, online: https://dorzeczy.pl/opinie/220651/cop26-szczy-
t-klimatyczny-w-glasgow-warzecha-cyrk-klimatyczny.html [dostęp 15.07.2022].
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Ojciec Święty jest bardzo zatroskany o klimat i przyłącza się 
do katastrofistów, co zresztą jest wątpliwe nawet 
z teologicznego punktu widzenia – zadaniem papieża nie 
powinno być tworzenie atmosfery zbliżającego się końca 
świata z powodów innych niż paruzja. Niestety, Franciszek 
nie wykazuje żadnej troski o tych, którzy już dzisiaj padają 
ofiarą polityki klimatycznej, czyli zaczynają mieć problem 
choćby z opłaceniem rachunków za prąd39.

W doniesieniach medialnych podlegających monitoringowi, w których zidenty-
fikowano najwięcej elementów propagandy na temat polityki klimatycznej, po 
wybuchu wojny w Ukrainie była ona nadal oceniana jednoznacznie negatyw-
nie. Podkreślano jednak głównie konieczność jej „zrewidowania” w kontekście 
uniezależnienia się Europy od rosyjskich surowców.

Jedynymi założeniami europejskiej polityki klimatycznej była 
zeroemisyjność i dekarbonizacja. – W tym wielkim pędzie 
ekologicznym, szaleństwie klimatycznym, Unia zapomniała, 
że przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo i niezależność 
– mówiła szefowa resortu środowiska40. 

W mediach pojawiał się też temat wpływu Rosji na kształtowanie polityki kli-
matycznej Unii Europejskiej przez organizacje ekologiczne.

39 Tamże.

40 Moskwa: Polska jest gotowa na niezależność energetyczną, DoRzeczy.pl 7.03.2022, online: https://dorzeczy.pl/opinie/272416/
moskwa-jestesmy-o-krok-od-pelnego-uniezaleznienia-sie-od-rosyjskiego-gazu.html [dostęp 15.07.2022].
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»Okazuje się, że pseudoekolodzy zwalczający atom  
i fracking w UE to nie zaledwie pożyteczni idioci Putina,  
ale opłacani przez niego agenci wpływu. Rosja od lat 
kształtowała tzw. świadomość ekologiczną europejskich 
społeczeństw, wykorzystując ich naiwność. Efekty tej 
żmudnej kampanii dezinformacyjnej obserwujemy dzisiaj. 
Nadszedł czas, by nareszcie zdemaskować przebranych 
za ekologów szkodników Putina« – skomentował swoją 
inicjatywę Witold Waszczykowski41.

41 Wpływy Putina w Brukseli? Dwie interpelacje Waszczykowskiego do KE, TVP Info 29.03.2022, online: https://www.tvp.
info/59333885/unia-europejska-witold-waszczykowski-pyta-komisje-europejska-o-zwiazki-organizacji-ekologicznych-z-ro-
syjskim-lobby-energetycznym [dostęp 15.07.2022].

42 Por. M. Dusiło, Dane o energetyce za rok 2021, Forum Energii 04.2022, online: https://www.forum-energii.eu/pl/dane-o-e-
nergetyce/za-rok-2021 [dostęp: 15.05. 2022].

43 Por. P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, Ponad bilion złotych na import surowców energetycznych do Polski, Forum 
Energii 18.01.2022, online: https://www.forum-energii.eu/pl/blog/import-paliw-kopalnych [dostęp: 15.05. 2022].

Energetyka i transformacja energetyczna

W czasie prowadzenia monitoringu mediów tematem, który zdominował debatę 
publiczną i doniesienia medialne o energetyce, był wzrost cen energii. Jest on spo-
wodowany wieloma czynnikami, wśród których można wymienić m.in.: wieloletnie 
zaniedbanie przez kolejne polskie rządy i spółki energetyczne modernizacji i trans-
formacji energetyki, opartej w Polsce głównie na paliwach kopalnych (w 2021 roku 
udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosił 72,4%, a OZE w miksie ener-
getycznym 16,7%42); rosnące ceny pozwoleń na emisję CO2 w ramach systemu 
ETS; szantaż cenowy Rosji, głównego dostarczyciela energii dla polskiej gospo-
darki i gospodarstw indywidualnych (według danych Forum Energii udział Rosji 
w imporcie ostatnich 20 lat wyniósł: 87% ropy naftowej, 72% gazu ziemnego i 62% 
węgla kamiennego43); koszty dopasowania się gospodarki do nowych wymogów 
uwzględniających cele klimatyczne.
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Wzrost cen energii był najważniejszym wątkiem dotyczącym energetyki, który 
zidentyfikowaliśmy w monitoringu. Był on też wykorzystywany do rozprze-
strzeniania, przede wszystkim przez partię rządzącą, dezinformacji mającej na 
celu przerzucenie odpowiedzialności za wzrost cen na podmioty zewnętrzne, 
w tym Unię Europejską. 

Centralnym punktem działań dezinformacyjnych była kampania Polskich Spółek 
Energetycznych pod hasłem „Opłata klimatyczna UE to aż 60 proc. kosztów pro-
dukcji energii” przeprowadzona w pierwszych miesiącach 2022 roku. Realizowano 
ją zarówno w przestrzeni publicznej w formie billboardów ustawionych na ulicach 
wielu miast, jak i w postaci ulotek informacyjnych, przesyłanych wraz z fakturami 
za energię bezpośrednio klientom spółek energetycznych. W głównym przekazie 
kampanii sugerowano, że polityka klimatyczna, w tym szczególnie system ETS, 
odpowiada za 60% ceny prądu, jaką płaci konsument detaliczny, co Komisja Etyki 
Reklamy uznała za „łamanie standardów rzetelnego przekazu reklamowego”44. 
Jak można przeczytać w opinii Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy: 

W przedmiotowej sprawie doszło do skierowania przekazu 
wprowadzającego potencjalnych konsumentów w błąd  
– mając przy tym na celu pomniejszenie odpowiedzialności 
zaangażowanych w kampanię podmiotów – zainteresowanych 
usługodawców – wobec rosnących cen energii. Ponadto, 
informacje [...] zostały sformułowane – w ocenie Zespołu 
Orzekającego – w sposób nieuwzględniający wyjściowego 
stanu wiedzy przeciętnego konsumenta, który nie posiada 
dogłębnych informacji odnoszących się do kształtowania się 
cen końcowych energii45. 
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44 Uchwała nr zo/017/22o z dnia 10 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. KER/025/22 w sprawie skarg 
na przekaz reklamowy, Rada Reklamy, online: https://radareklamy.pl/uchwala-nr-zo-017-22o-z-dnia-10-marca-2022-r-ze-
spolu-orzekajacego-w-sprawie-o-sygn-ker-025-22/ [dostęp: 15.05. 2022].

45 Tamże.
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Według analiz Forum Energii, przy uwzględnieniu wszystkich składników rachun-
ku za energię, polityka klimatyczna UE przekłada się na około 20% ceny za prąd 
płaconej przez konsumentów46.

Dominująca część doniesień medialnych z okresu monitoringu dotyczyła właśnie 
cen energii, w tym odpowiedzialności Unii Europejskiej i polityki klimatycznej za 
ich wzrost. W tym kontekście m.in. minister ds. klimatu Anna Moskwa w wywia-
dzie dla papierowego wydania Super Expressu posługiwała się wprowadzeniem 
opłaty emisyjnej w ramach ETS jako składnika stanowiącego 60% ceny prądu47. 
O wpływie polityki klimatycznej na 60% rachunku płaconego przez konsumentów 
mówił też m.in. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Jacek Sasin gościł w Polsat News. Polityk przekonywał, 
że rząd nie ma wpływu na nagły wzrost cen gazu i prądu 
w Polsce, ale reaguje tak, jak może. Polityk zaznaczył,  
że należy walczyć z polityką klimatyczną UE. – Dziś ponad  
60 proc. rachunku, który każda polska rodzina płaci za prąd, 
to są opłaty unijne m.in. za emisje CO2 – powiedział Sasin48.

Przegląd doniesień medialnych z tych samych źródeł pokazuje, że po wybuchu pełno-
skalowej wojny w Ukrainie zmieniła się zasadnicza narracja odpowiedzialności za 
ceny energii: mniej wskazywano w niej na Unię Europejską i politykę klimatyczną, 
bardziej podkreślano „bezradność Unii wobec Rosji i wzrostu cen”49 . Odpowie-
dzialnym za sytuację na rynku energii i surowców stał się Putin i Rosja jako agresor. 
Nadal pojawiał się natomiast wątek Niemiec, jako współodpowiedzialnych za rosyj-
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46 T. Adamczewski, M. Dusiło, Brak transformacji winduje ceny energii, nie polityka klimatyczna, Forum Energii 4.02.2022, 
online: https://www.forum-energii.eu/pl/blog/ceny-energii-koszt-co2 [dostęp: 15.05. 2022].

47 S. Skibniewska, Polska musi płacić więcej. Wywiad z min. Anną Moskwą, Super Express 2022 nr 31 z 8.02.2022.

48 Sasin grozi Unii Europejskiej? Możliwe wypowiedzenie pakietu klimatycznego przez Polskę, se.pl, 14.01.2022, online: 
https://polityka.se.pl/wiadomosci/sasin-grozi-eu-mozliwe-wypowiedzenie-pakietu-klimatyczno-energetycznego-przez-pol-
ske-aa-V2Hf-AeAa-umvJ.html [dostęp 15.07.2022].

49 Min. Moskwa: Elementem rosyjskiej propagandy jest twierdzenie, że zabraknie surowców, TVP Info 8.04.2022, online: 
https://www.tvp.info/59519311/moskwa-elementem-rosyjskiej-propagandy-jest-twierdzenie-ze-zabraknie-surowcow [dostęp 
15.05.2022].
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Oprócz wzrostu cen wątkiem, w którym pojawiały się sformułowania o charakte-
rze propagandowym, była transformacja energetyczna. Proces odchodzenia od 
paliw kopalnych prezentowano w jednoznacznie negatywnym świetle, przede 
wszystkim jako: nierealistyczny („iluzja”), ryzykowny, nieopłacalny i zagrażający 
bezpieczeństwu Polski. Transformację pokazywano jako służącą nie tyle ochro-
nie klimatu, ile wymianie elit i wzmacnianiu przede wszystkim krajów Europy 
Zachodniej kosztem takich państw jak Polska.

Prezes instytutu Ordo Iuris zaznaczył, iż »koszty  
utrzymania tego typu obiektów są o wiele wyższe, a ich 
efektywność jest o wiele niższa«. – Ryzyko dla energetyki 
krajowej, energetyki narodowej wzrasta, bezpieczeństwo 
państwa natomiast maleje. Jedyna korzyść to zmiana całego 
systemu, która ma, oczywiście, doprowadzić również  
do wymiany elit, ma doprowadzić również do zmiany 
politycznej – powiedział prawnik50.

Od samego początku było wiadomo, że założenia 
transformacji energetycznej są nierealne. Jednak nie dla 
wszystkich było to widoczne, tym bardziej że transformacja 
to bardzo dobry biznes dla rozwiniętych krajów Europy 
Zachodniej i okazja zarobienia na biedniejszych sąsiadach, 
np. nieumiejących budować wiatraków51. 
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50 Kwaśniewski: Wykwit ideologii ekologicznej, DoRzeczy.pl 13.11.2021, online: https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/225832/
kwasniewski-w-pr24-wykwit-ideologii-ekologicznej.html [dostęp 15.07.2022].

51 A. Minorczyk-Cichy, Prof. Mielczarski: Założenia transformacji są nierealne, netTG.pl 23.01.2022, online: https://nettg.pl/
gornictwo/183917/prof-mielczarski-zalozenia-transformacji-sa-nierealne/set/page/3 [dostęp 15.07.2022]; Trybuna Górnicza 
z 20.01.2022.

ską agresję, i uzależnienie Europy od rosyjskich surowców. Na tym tle podkreślano 
przygotowanie i gotowość Polski do uniezależnienia się od dostaw energii z Rosji. 
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Częstym argumentem były też zbyt wysokie koszty transformacji energetycznej 
dla Polski w porównaniu z bogatymi krajami Zachodu. Sugerowano w ten sposób, 
że Polski nie stać na działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Polski nie stać na takie działania w zakresie ochrony klimatu, 
jakie wdraża Zachód – uważa Zbigniew Gryglas. [...] – Chcemy 
zmieniać naszą elektroenergetykę, ale w sposób ewolucyjny, 
żeby nie ucierpiała nasza gospodarka. To jest także kwestia 
natury etycznej. Kraje Europy zachodniej w latach 60 i 70, 
czyli w epoce węgla, truły mocno. Wzbogaciły się w tamtym 
czasie – przypomniał52.

Aby uzasadnić nieracjonalność transformacji energetycznej, politycy wykorzystali 
m.in. raport Banku Pekao na temat kosztów wprowadzania w Polsce pakietu Fit 
for 553, manipulując danymi i prezentując w debacie publicznej tylko te z nich, które 
dotyczyły kosztów bez uwzględnienia oszczędności, na które także wskazywali 
autorzy (szerzej na ten temat piszemy w dalszej części raportu). 

W ramach transformacji energetycznej polska energetyka, oparta jak dotąd przede 
wszystkim na paliwach kopalnych, potrzebuje ogromnych inwestycji w odnawialne 
źródła energii (OZE), które do wytwarzania energii korzystają ze słońca, wiatru 
i geotermii. O potrzebie przekształceń polskiej energetyki eksperci, aktywiści i nie-
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52 Gryglas: Chcemy to zmieniać, ale w sposób ewolucyjny, DoRzeczy.pl 2.11.2021, online: https://dorzeczy.pl/ekonomia/220492/
gryglas-chcemy-zmieniac-elektroenergetyke-ale-ewolucyjnie.html [dostęp 15.07.2022].

53 Wpływ pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę, Bank Pekao, grudzień 2021, online: https://www.pekao.com.pl/dam/
jcr:4e058ebf-005f-4333-8753-0b6bddefb7e8/Pekao%20-%20Wp%C5%82yw%20Fit%20for%2055%20na%20pol-
sk%C4%85%20gospodark%C4%99%20-%20final.pdf [dostęp 15.05.2022].
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którzy politycy wspominali od lat. Potrzeba ta wynika z jednej strony z przesta-
rzałej infrastruktury i technologii, nierentownych kopalń, z drugiej zaś – z potrzeby 
ochrony środowiska i konieczności redukcji emisji CO2 dla osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Kolejne rządy, także pod presją przemysłu wydobywczego i energe-
tycznego, nie realizowały koniecznych reform, a środki publiczne przeznaczone 
na inwestycje lokowały w coraz starsze i droższe źródła kopalne i importowały 
węgiel, gaz i ropę z krajów takich jak Rosja. W ostatnich latach pojawiło się już 
sporo inwestycji, także państwowych spółek energetycznych, i w widoczny sposób 
przybyło nowych instalacji, jak wiatraki czy panele fotowoltaiczne, na potrzeby 
prywatnych gospodarstw domowych. Jednak inwestycje w nowe instalacje kwe-
stionowane są jako nierentowne, o niskiej efektywności, szkodliwe dla środowiska 
naturalnego, zmieniające krajobraz, zabójcze dla innych organizmów żywych, 
np. ptaków. Wskazuje się też, że sami ekolodzy protestują przed ich dalszym roz-
wojem. Pomijane są natomiast środowiskowe, ekonomiczne i społeczne korzyści 
z transformacji energetycznej.

Całe organizacje ekologiczne Australii stają się 
opozycyjne wobec tego rodzaju projektów odnawialnych 
źródeł energii. Lokalne grupy ochrony przyrody 
i organizacje zajmujące się szczytami klimatycznymi 
biją na alarm w związku z planami budowy projektów 
zielonej energii w lasach54. 
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54 A. Maksymowicz, Zielona energia niszczy środowisko Australii. Protestują nawet ekolodzy, netTG.pl 16.12.2021, online: 
https://nettg.pl/gornictwo/182999/zielona-energia-niszczy-srodowisko-australii-protestuja-nawet-ekolodzy/set/page/2 [dostęp 
15.07.2022].
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Nie wolno też zamieniać krajobrazu Ziemi w obrazy jak 
z horroru, z setkami tysięcy obracających się wiatraków 
zabijających masowo ptaki, pokrywać pola czy nawet 
jeziora panelami PV i składowiskami odpadów z „czystych 
technologii”. Stworzymy dla siebie więzienie, w którym 
będziemy żyć jak na wysypisku ogrodzonym wiatrakami 
i panelami OZE55. 

Transformacja energetyczna to, oprócz zmiany źródeł 
i technologii pozyskiwania energii, przekształcenia na 
rynku energii i pojawienie się kategorii prosumenta. 
Po zainstalowaniu na dachu własnego domu panelu 
słonecznego czy na działce większej instalacji foto-
woltaicznej lub wiatrowej mieszkaniec i mieszkanka 
Polski staje się jednocześnie producentem energii i jej 
konsumentem. Jak bardzo popularne stały się mikroin-
stalacje PV, ilustrują liczby: w 2019 było ich w Polsce 
162 055, w 2020 – 466 167, a w 2021 – już 791 28656. 
Rząd polski, jak wykazano powyżej, wielokrotnie prze-
konywał, że polityka klimatyczna UE przynosi podwyżki 
cen energii, że naszego kraju nie stać na zielone źródła 
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55 A. Minorczyk-Cichy, Prof. Mielczarski: Założenia transformacji... dz.cyt.

56 B. Szymański, Fotowoltaika – jak rozwijała się branża PV przez ostatnie 15 lat?, Globenergia 4.04.2022, online:  https://
globenergia.pl/fotowoltaika-jak-rozwijala-sie-branza-pv-przez-ostatnie-15-lat/ [dostęp 25.05.2022].
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energii. Jednak z przekazu minister ds. klimatu, która komunikuje nowe rozwiąza-
nia rozliczeń energii pozyskiwanej z OZE, jak net-biling, ten sam czytelnik może 
dowiedzieć się o coraz szerszym dostępie do taniej, obywatelskiej energii z OZE. 
Jeśli więc zielona energia jest polska, finansowana z polskiego programu, to 
jest tania; jeśli natomiast mówi się o niej w kontekście Unii Europejskiej, to jest 
droga i nierealna. Taka sama energia raz jest dobra i tania, a innym razem droga 
i nieopłacalna. Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście się ją przedstawia – 
polskim czy europejskim.

Stwarzamy warunki do nieograniczonego rozwoju energetyki 
obywatelskiej, aby jak najwięcej Polaków mogło zostać 
prosumentami. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu rozliczeń, 
tzw. net-billingu, który będzie obowiązywał prosumentów 
przyłączonych do sieci po 1 kwietnia 2022 r. oraz instytucji 
prosumenta zbiorowego i wirtualnego, miliony Polaków 
uzyskają dostęp do taniej energii z OZE57.

Po wybuchu wojny w Ukrainie w doniesieniach medialnych na temat energety-
ki dominował temat bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia od Rosji  
i „derusyfikacji energetyki”. 

W tym kontekście media poświęcały dużo uwagi znaczeniu i roli krajowych za-
sobów węgla jako filaru bezpieczeństwa energetycznego Polski (polskie kopalnie 
są gwarantem polskiego bezpieczeństwa, a nasz kraj musi bazować na swoich 
naturalnych bogactwach 58; Węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje 
uniezależnić się od rosyjskiego gazu 59). W jednym z artykułów na portalu netTG.pl 
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57 Minister klimatu: Polska jest spokojna o cele OZE na 2030, wGospodarce.pl 17.12.2021, online: https://wgospodarce.pl/
informacje/105248-minister-klimatu-polska-jest-spokojna-o-cele-oze-na-2030 [dostęp 15.07.2022].

58 Tobiszowski: Trzeba rozpocząć dyskusję o rewizji polityki klimatycznej UE, TVP Info 4.03.2022, online:  https://www.tvp.
info/58863607/posel-do-parlamentu-europejskiego-grzegorz-tobiszowski-trzeba-rozpoczac-dyskusje-o-rewizji-polityki-kli-
matycznej-ue [dostęp 15.05.2022].
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pojawił się wręcz motyw węgla jako niegroźnego dla zmian klimatycznych. Mowa 
w nim o „zielonym węglu”, a autor manipuluje informacjami na temat roli węgla 
w obiegu przyrodniczym, koncentrując się na tym, że przyczynia się on do „zaziele-
nienia naszej planety”, a w atmosferze pozostaje tylko około połowa naszych emisji 
CO2. Nie wspomina jednak, że koncentracja tego gazu w atmosferze jest wyższa 
niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 2 mln lat ani że rośnie w bezprecedensowym 
tempie, co wpływa na proces globalnego ocieplenia60. Artykułowi towarzyszy 
grafika z zielonym znakiem graficznym CO2, co również ma budować pozytywne 
skojarzenia z rolą tego gazu cieplarnianego.

Górnicze media na całym świecie, na czele z prestiżowym 
brytyjskim czasopismem World Coal zamieszczają obszerne 
relacje o wynikach amerykańskich badań nad węglem. Ich 
wynik jest czymś całkowicie kwestionującym dotychczasowe 
przekonanie o szkodliwym wpływie dwutlenku węgla 
wydzielanego w czasie jego spalania61. 

Pojawił się także wątek konieczności podejmowania działań na rzecz dywersyfikacji 
dostaw gazu. W większości przekazów podkreślano, że węgiel, gaz oraz ener-
getyka jądrowa są kluczowe dla budowania bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Źródła odnawialne natomiast częściej przedstawiano jako zawodne i nie-
stabilne, choć wprost nie kwestionowano konieczności ich rozwijania. Nie pojawiał 
się natomiast temat wykorzystania kryzysu jako szansy nie tylko uniezależnienia 
się od Rosji, ale także przejścia na zielone i niskoemisyjne źródła.

NA CELOWNIKU DEZINFORMACJI I PROPAGANDY 

59 Prezes PGE: Timmermans potwierdza polskie podejście do transformacji, TVP Info 4.03.2022, online: https://www.tvp.
info/58860819/prezes-pge-timmermans-potwierdza-polskie-podejscie-do-transformacji [dostęp 15.05.2022].

60 Por. m.in. Zmiana klimatu 2021. Podstawy fizyczne... dz.cyt.

61 A. Maksymowicz, Węgiel, paliwo niegroźne dla zmian klimatycznych, netTG.pl 7.04.2022, online: https://nettg.pl/gornic-
two/186144/wegiel-paliwo-niegrozne-dla-zmian-klimatycznych/set/page/1 [dostęp 15.07.2022].



Źródła dezinformacji 
i propagandy w sprawach 
klimatu i polityki 
klimatycznej

Analiza mediów objętych monitoringiem wskazuje, że doniesienia medialne, 
w których zidentyfikowano elementy dezinformacji i propagandy, najczęściej 
polegały na wypowiedziach polityków. Wywodzili się głównie z ugrupowań 
koalicji rządzącej, byli to też przedstawiciele rządu, posłowie i europosłowie oraz 
osoby z otoczenia polityków. Przy czym postaciami publicznymi, które często 
wypowiadają się na temat polityki klimatycznej i transformacji energetycz-
nej, są politycy spoza sektorów bezpośrednio odpowiedzialnych w rządzie za 
środowisko, klimat czy energetykę. Ich wypowiedzi wpisują się w bieżącą grę 
polityczną, najczęściej są narzędziem budowania narracji antyunijnej bądź kry-
tyki partii opozycyjnych. W tym aspekcie wyniki monitoringu mediów okazują się 
zbieżne z postrzeganiem najważniejszych źródeł dezinformacji przez Polki i Pola-
ków. W badaniu Instytutu Spraw Publicznych politycy znaleźli się na pierwszym 
miejscu spośród wszystkich grup upowszechniających dezinformację w sprawie 
klimatu – za odpowiedzialnych uznało ich 45% badanych62 .

Interesującym przykładem rozpowszechniania fałszywych informacji przez po-
lityków jest wspomniany wcześniej raport Banku Pekao S.A. z grudnia 2021 roku 
poświęcony wpływowi wdrożenia pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę.  

62 Por. m.in.: P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Dezinformacja wokół klimatu i polityki..., dz.cyt.
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Oszacowano w nim koszty wypełnienia planowanych regulacji klimatycznych, ale 
także zwrócono uwagę na instrumenty ułatwiające jego finansowanie i oszczęd-
ności, jakie wypłyną z inwestycji w ten pakiet. Z przesłania raportu wynika, że 
Polska jest w stanie udźwignąć koszty związane ze zmianami. Jeszcze przed jego 
opublikowaniem informacje o kosztach wybiórczo wykorzystali politycy koalicji 
rządzącej. Zbigniew Ziobro nazwał Fit for 55 „pakietem ruiny”63, a politycy zgodnie 
orzekli, że Polski nie stać na tak drogi pakiet. Odniesienie do raportu lub artykułu 
pojawiło się w mediach kilkakrotnie i jednoznacznie sugerowało, że Polska powinna 
odrzucić unijną politykę klimatyczną64. Politycy prezentowali tylko te dane, które 
pasują do przekazu politycznego ugrupowań rządzących: polityka klimatyczna 
zrujnuje polską gospodarkę. Przykład ten pokazuje także, jak instrumentalnie 
mogą być użyte wyniki analiz. Niezależnie od ich jakości i rzetelności mogą być 
wykorzystane jako narzędzie dezinformacji.

Opisując źródła dezinformacji i propagandy warto zwrócić 
uwagę na praktyki autorów i autorek materiałów me-
dialnych, w których pojawiły się elementy dezinformacji 
lub propagandowy język. Powołując się na wypowiedzi 
polityków, nie zestawiają tych opinii z innymi opiniami, 
ekspertami czy choćby politykami drugiej strony sceny 
politycznej. Pozostawiają czytelników ze stanowiskiem 
danego polityka, jakby było jedynie prawdziwe i, w do-
mniemaniu, reprezentowało stanowisko rządu. W anali-
zowanych materiałach próżno szukać powoływania się 
na ekspertów badających zmianę klimatu lub zajmują-
cych się ochroną środowiska. Jeśli cytowane są dane, 
to z raportów przygotowanych na zlecenie polityków 

ŹRÓDŁA DEZINFORMACJI I PROPAGANDY W SPRAWACH 
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63 Minister Ziobro: Polska musi odrzucić pakiet klimatyczny, wtedy rachunki spadną o 60 proc. Za szaleńczą 
politykę odpowiada EPL, wPolityce.pl 3.01.2022, online: https://wpolityce.pl/polityka/580304-minister-ziobro-
-polska-musi-odrzucic-pakiet-klimatyczny [dostęp 15.05.2022].

64 Por. m.in. P. Lisicki, Na czym polega inna droga?, Do Rzeczy  17–23.01.2022, nr 3(459), s. 3.
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(np. raport przygotowany na zlecenie eurodeputowanego i byłego wiceministra 
energii Grzegorza Tobiszowskiego, o którym pisze portal netTG.pl ) lub trudne do 
zweryfikowania wyniki badań nieznanych bliżej instytucji i naukowców (np. w ar-
tykule stawiającym tezę o schładzaniu się Ziemi, autor powołuje się na badania  
opublikowane w „naukowym miesięczniku o charakterze międzynarodowym 
Elsevier”65, których nie można odnaleźć na podstawie informacji przytoczonych 
w artykule; w innym z tekstów kwestionującym zmianę klimatu autor odnosi się 
do nieznanych wyników badań „naukowców z University of Massachusetts”)66. 
Jeden raz cytowany był raport przygotowany przez IPCCC, Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmiany Klimatu działający przy ONZ, skupiający kilkuset naukowców z całego 
świata. Jednak wnioski przedstawiono dokładnie odwrotne do zaleceń naukow-
ców. Autor tekstu wskazywał bowiem, że z ociepleniem klimatu należy walczyć 
za pomocą freonu i powiększania dziury ozonowej68.

Monitoring wskazuje też, że doniesienia medialne zawierające dezinformacje 
lub język propagandy, są charakterystyczne zazwyczaj dla pojedynczych lub 
kilkuosobowych grup autorów w poszczególnych redakcjach. W niektórych me-
diach, np.  w portalu DoRzeczy.pl, takie teksty są niepodpisane. Z kolei na portalu 
wPolityce.pl dezinformację lub propagandę zawierały często materiały, w których 
w miejscu „autor” widniała informacja „zespół wPolityce”. 

65 Grzegorz Tobiszowski: Dziś widzimy, że ETS to system opresyjny, net.TG.pl 22.01.2022, online: https://nettg.pl/gornic-
two/183951/grzegorz-tobiszowski-dzis-widzimy-ze-ets-to-system-opresyjny [dostęp 15.05.2022].

66 A. Maksymowicz, Ziemia jest coraz zimniejsza, net.TG.pl 19.01.2022, online: https://nettg.pl/gornictwo/183839/ziemia-je-
st-coraz-zimniejsza [dostęp 15.05.2022].

67 A. Maksymowicz, Zlodowacenie przez ocieplenie?, dz.cyt.

68 M. Wysocki, Zapomnijcie o Fit for 55. Naukowcy wolą o tym nie mówić, wGospodarce.pl 13.01.2022, online: https://wgo-
spodarce.pl/opinie/106303-zapomnijcie-o-fit-for-55-naukowcy-wola-o-tym-nie-mowic [dostęp 15.05.2022].
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Zabiegi propagandowe 
sprzyjające dezinformacji 
w sprawie zmiany klimatu 
i polityki klimatycznej

Upolitycznienie narracji dotyczącej klimatu 
i polityki klimatycznej

W zebranych materiałach można znaleźć wiele wypowiedzi i sformułowań świad-
czących o wysokim poziomie upolitycznienia i ideologizacji tematu ochrony klimatu. 
W wielu wywiadach, głównie z politykami, jest on przedstawiany jako z jednej strony 
walka Unii Europejskiej z Polską, gdzie polityka klimatyczna jest tylko pretekstem, 
okazją do obniżenia znaczenia i dochodów krajów na dorobku, a z drugiej strony – 
jako walka Polski z Unii Europejską. W odpowiedzi na nierealne cele klimatyczne, 
wysokie koszty i niedopasowanie do lokalnych potrzeb grozi się wetowaniem budżetu.

Co my konkretnego możemy zrobić np. w wypadku potrącenia 
Polsce pieniędzy unijnych? Pewnie powinniśmy wtedy 
odpowiednio zmniejszyć naszą składkę do budżetu UE. Jest 
też więcej możliwości działania. Blokowanie decyzji tam, 
gdzie jeszcze obowiązuje jednomyślność. Może także zawiesić 
realizację celów klimatycznych UE w naszym kraju i zahamować 
transformację energetyczną. Bez pieniędzy unijnych nie byłoby 
sensu uczestniczyć w osiąganiu unijnych celów69.

69 A. Stankiewicz, Prof. Krasnodębski: Koszty braku porozumienia z Polską powinny być wysokie dla KE. Musimy używać 
środków nacisku, wPolityce.pl 2.11.2021, online: https://wpolityce.pl/polityka/572431-prof-krasnodebski-musimy-uzywac-
-srodkow-nacisku-na-ue [dostęp 15.07.2022].
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Polska już dawno powinna zrobić to, co sugeruję, to znaczy 
wypowiedzieć politykę klimatyczną. Po prostu wywrócić 
stolik. Wycofać się z ETS, który kosztuje nas przede 
wszystkim utratę bezpieczeństwa energetycznego, ale 
kosztuje nas też finansowo. Ta cała inflacja jest napędzana 
tymi wszystkimi zielonymi pomysłami. Dodatkowo 
transformacja będzie nas kosztowała więcej niż te 
wszystkie środki, które otrzymamy70.

Wrażenie walki politycznej i ideologicznej, a nie wyzwania cywilizacyjnego, 
z jakim mamy do czynienia z powodu zmiany klimatu, wzmacniają częste wy-
stąpienia polityków w roli ekspertów klimatycznych. Na temat polityki klima-
tycznej wypowiadają się też postaci życia publicznego zupełnie niezwiązane 
ani z polityką, ani z nauką, jak Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz 
Niepodległości.

Nie możemy ulec narzuconym nam pakietom klimatycznym, 
Fit for 55, czy tych rozwiązań, które tak naprawdę zabiją 
polską energetykę, gospodarkę i spowodują, że polski naród 
i nasz kraj będzie po prostu biedny71.

70 A. Wiejak, Opinia rzecznika TSUE. Jaki: Politycy w przebraniu sędziów po prostu wydadzą polityczny wyrok, wPolityce.
pl, 2.12.2021, online: https://wpolityce.pl/polityka/576498-jaki-politycy-w-przebraniu-sedziow-wydadza-polityczny-wyrok 
[dostęp 15.07.2022].

71 M. Majewski, Bąkiewicz: „Marsz Niepodległości pokazał, że jako naród jesteśmy gotowi do obrony własnej suwerenno-
ści”, wPolityce.pl, 11.11.2021, online: https://wpolityce.pl/polityka/573662-nasz-wywiad-bakiewicz-po-mn-to-ogromny-suk-
ces-patriotow [dostęp 15.07.2022]. Pisownia oryginalna.
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Innym przykładem mniejszego zainteresowania meritum, a bardziej wpisaniem 
tematu importu paliw kopalnych w bieżącą grę i konflikt polityczny oraz  antyunij-
ne nastawienie, był artykuł w DoRzeczy.pl KE wywołała burzę wpisem o Polsce. 
Internauci piszą o manipulacji 72, sugerujący dezinformację, jakiej miała dopuścić 
się Komisja Europejska we wpisie na Twitterze. Post o kosztach poniesionych 
przez Polskę w wyniku importu paliw kopalnych, w tym z Rosji, zamieszczony zo-
stał przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i był udostępnieniem 
wpisu polskiej organizacji eksperckiej Forum Energii, która na swoim koncie na TT 
przedstawiała najnowsze opracowanie Ponad bilion złotych za import surowców 
energetycznych do Polski 73. Dokument dotyczył trendów i kierunków importu 
paliw przez Polskę w ostatnich 20 latach, także w porównaniu do innych krajów. 
O opracowaniu, na które powołuje się KE, o jego autorach i treści czytelnik nie 
dowie się z artykułu zamieszczonego na portalu DoRzeczy.pl. Z tytułu i leadu zaś 
dowiaduje się, że Komisja Europejska wywołała burzę i że internauci dopatrzyli się 
manipulacji, a z dalszej części artykułu – że są ograniczenia w wydobyciu i pomocy 
państwa dla górnictwa.

ZABIEGI PROPAGANDOWE SPRZYJAJĄCE DEZINFORMACJI 
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72 KE wywołała burzę wpisem o Polsce i Rosji. Internauci piszą o manipulacji, DoRzeczy.pl 20.01.2022, online: https://
dorzeczy.pl/kraj/253600/ke-wywolala-burze-wpisem-o-polsce-i-rosji-zapomniano-wspomniec-o-drobnym-szczegole.html 
[dostęp 20.05.2022].

73 Por. P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, Ponad bilion złotych na import…, dz.cyt.

74 KE wywołała burzę..., dz.cyt.

Na oficjalnym profilu Komisji Europejskiej pojawił się wpis 
poświęcony importowi paliw kopalnianych przez Polskę. 
Internauci piszą jednak o manipulacji, jakiej się dopuścili 
brukselscy urzędnicy74.
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Pejoratywny i nacechowany emocjonalnie
język zniekształcający rzeczywistość 

„Zagłada polskich kopalni”, „szalone pomysły unijnych komisarzy”, „postać zaja-
dle agresywnego w stosunku do Polski Fransa Timmermansa”, „szaleńcy spod 
szyldu agend klimatycznych”, „księżycowy koncept klimatyczny”, „zielona komu-
na”, „idiotyczna polityka klimatyczna” – to tylko niektóre z epitetów stosowanych 
dla określenia działań lub konsekwencji aktywności instytucji zmierzających do 
zahamowania zmiany klimatu, odchodzenia od paliw kopalnych i radzenia sobie 
z pojawiającymi się już zjawiskami klimatycznymi.

Nacechowany emocjonalnie język, głównie pejoratywnie, z określeniami takimi, jak: 
„szaleńcy”, „pożyteczni idioci”, „zagłada”, „gwóźdź do trumny polskiej gospodarki”, 
„szwindel klimatyczny”, ma na celu wywołanie u odbiorcy określonych stanów 
emocjonalnych, a tym samym – wpłynięcie na ich reakcję i opinię. Często widocz-
na jest praktyka stosowania takiego języka już w samym tytule materiału, który 
czasem w dalszej części staje się bardziej wyważony, ale w pamięci czytelnika 
pozostaje przekaz zawarty w tytule, np. „UE morduje polską gospodarkę”. Dzięki 
takim zabiegom czytelnik może poczuć się zagrożony, przy czym zagrożeniem nie 
jest nadciągająca katastrofa klimatyczna, lecz „szalone pomysły” urzędników 
brukselskich. Mają one zagrozić suwerenności państwa i bezpieczeństwu obywateli. 
Stosowanie epitetów skierowanych do konkretnych osób, np. do Grety Thunberg, 
Fransa Timmermansa czy papieża Franciszka, ma na celu zdyskredytowanie ich 
w oczach czytelników. To także element propagandy i manipulacji – celowe przy-
pisywanie złych intencji i niewiedzy lub bycia czyjąś marionetką. Najważniejsze, 
żeby czytelnik nie traktował tej osoby poważnie, nie uwierzył w jej rację. Może nie 
wierzyć też w rację drugiej strony, ale wystarczy, że zostanie zasiana niepewność.

BONJOUR!

SALUT!
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– Ci pożyteczni idioci znajdują się również w strukturach 
Komisji Europejskiej i to całe, chciałoby się powiedzieć, 
zielone szaleństwo związane z próbą reformowania 
europejskiej energetyki w oparciu o walkę z ociepleniem 
klimatu, z emisją CO2 wygląda dzisiaj tak, że magazyny gazu 
w Niemczech, Holandii są praktycznie puste – stwierdził na 
antenie TVP Info75.

Oczywiście, nie wiemy, co tam [na Szczycie Klimatycznym 
w Glasgow – przyp. aut.] naprawdę mówiono – naprawdę, 
to znaczy w rozmowach prowadzonych na poważnie, a nie 
na panelach, podczas których czcigodny starzec i wieczna 
nastolatka wygłaszali tyleż strzeliste i histeryczne,  
co intelektualnie jałowe apele o »ratowanie planety«76.

– Nie można na mocy jakiegokolwiek przepisu nakazać, 
żeby 60 tysięcy ludzi polskich obywateli umarło z głodu  
albo żyło w biedzie77.

75  „Ci pożyteczni idioci”. Brudziński: Europa stanie przed dylematem skąd czerpać gaz, DoRzeczy.pl 19.10.2021, online: 
https://dorzeczy.pl/opinie/213601/brudzinski-ostro-o-unijnych-urzednikach.html [dostęp 15.07.2022].

76  R.A. Ziemkiewicz, Polska, wieczny trendsetter, DoRzeczy.pl 6.11.2021,online: https://dorzeczy.pl/subotnik-ziemkiewi-
cza/222523/cop-26-szczyt-w-glasgow-ziemkiewicz-polska-wieczny-trendsetter.html [dostęp 15.07.2022].

77 A. Zalewska o decyzji TSUE w sprawie kopalni Turów: Protest „Solidarności:. Zalewska: To może rozpocząć protesty w całej 
Unii Europejskiej, DoRzeczy.pl 22.10.2021, online: https://dorzeczy.pl/opinie/215338/protest-w-strasburgu-zalewska-to-moze-
-rozpoczac-protestu-w-calej-unii.html [dostęp 15.07.2022].
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W SPRAWIE ZMIANY KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ
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Stronniczość przekazu

Jednym z mechanizmów propagandowej narracji widocznej w doniesieniach 
medialnych na temat klimatu jest ukazywanie działań służących jego ochronie 
w sposób stronniczy. Przejawiało się to na przykład w tym, że w materiałach 
zazwyczaj brakowało odniesień i prezentowania stanowiska osób innych niż 
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Czy w kuluarach mówi 
się o rzeczywistych 
celach „Fit for 55”? 
Widać bowiem 
wyraźnie, że ochrona 
klimatu to zasłona 
dymna. Gdyby było 
inaczej, to Ursula von 
der Leyen uwolniłaby 
na rynek pozwolenia 
na emisję z posiadanej 
rezerwy, zamiast je 
skupować podbijając 
dodatkowo rynkową 
cenę 78.

Czy „Fit for 55”, 
abstrahując od jego 
kosztów, rzeczywiście 
jest narzędziem, 
które miałoby szansę 
się sprawdzić? Wydaje 
się  bowiem, że to jest 
zupełnie bezsensowne, 
biorąc pod uwagę 
znikomość 
oddziaływania na 
środowisko, co zresztą 
zostało również 
odnotowane 
w oficjalnych unijnych 
dokumentach79. 

KE wysunęła 
propozycję ustanowienia 
nowych zasobów  
własnych, które 
zasilą budżet Unii 
Europejskiej. Mam 
wrażenie, że ten rozrost 
zasobów własnych Unii  
Europejskiej to wstęp 
do przejęcia wszystkich 
środków państw  
członkowskich tak,  
aby ta dystrybucja 
środków budżetów 
państw członkowskich 
była na poziomie   
centralnym w Brukseli. 
Jak Pan to ocenia?80

78 A. Wiejak, Kloc: To jest coś poważniejszego niż zmowa... dz.cyt.

79 A. Wiejak, Ozdoba: „Fit for 55” to gwóźdź do trumny polskiej gospodarki. Warszawa musiałaby rocznie wyciąć  
ok. 205 km2 lasu, wPolityce.pl, 11.01.2022, online: https://wpolityce.pl/gospodarka/581290-wywiad-ozdoba-fit-for-55-to- 
gwozdz-do-trumny-gospodarki [dostęp 15.07.2022].

80 A. Wiejak, KE chce rozszerzenia zasobów własnych UE. Złotowski: Moim zdaniem to jest rzecz nie do przyjęcia, wPolityce.
pl 22.12.2021, online: https://wpolityce.pl/polityka/579076-rozszerzenie-zasobow-wlasnych-ue-zlotowskinie-do-przyjecia 
[dostęp 15.07.2022].

politycy rządzących ugrupowań. W stronniczy sposób prezentowano polityki 
i rozwiązania służące zielonej transformacji, pokazując je w jednoznacznie ne-
gatywnym świetle jako zagrożenie dla kraju i poszczególnych Polek i Polaków. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nieobiektywny sposób prowadzenia 
wywiadów przez niektórych dziennikarzy monitorowanych mediów. Przykładem 
są poniższe fragmenty pytań kierowanych do rozmówców właściwie w formie tez, 
w których dziennikarka naprowadza swoich rozmówców na odpowiedzi.
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Metody i techniki 
dezinformacji w sprawie 
klimatu i polityki klimatycznej
Podważanie badań i autorytetów naukowych
„niezależni” eksperci

Zabiegiem, który ma na celu zasianie wątpliwości w czytelniku bądź słuchaczu 
w dorobek naukowy, w tym wypadku w kwestie klimatu, jest podważanie war-
tości badań i oskarżanie środowiska nauki o wysoki poziom upolitycznienia 
i zideologizowania. Podważa się w ten sposób główne źródła wiedzy o zmianie 
klimatu. Czytelnik bądź czytelniczka pozostaje z poczuciem „nikomu nie można 
ufać”, bo nie ma obiektywnej wiedzy, do której można się odnieść. W ten sposób 
każdy może opowiadać własną wersję i każda z nich jest tak samo uprawniona.

Trudno mieć wątpliwości, że tzw. klimatyzm stał się dziś 
w świecie zachodnim jednym z zamienników religii. Wiemy, że 
w sferze sacrum nie może być pustki, że gdy przepędzi się Boga, 
w jego miejsce wchodzą inne bożki. I tak jest tym razem. Dobre 
jest to, co służy ochronie klimatu, który rzekomo zmienia się 
bardzo szybko. Piszę rzekomo, bo jest to przecież w istocie akt 
wiary, a nie obiektywny opis zjawiska. Wszystkich naukowców, 
którzy wątpili, skutecznie wypędzono z uniwersytetów, a ci, 
którzy i dziś mają wątpliwości, milczą, słusznie obawiając się 
cywilnej i zawodowej śmierci w razie publicznego podniesienia 
jakichkolwiek wątpliwości81. 

81 J. Karnowski, Polska wchodziła do UE po to, by móc się rozwijać. Jeśli system opłat za CO2 zacznie nas dusić, to znajdziemy 
się za czerwoną linią, wPolityce.pl 26.12.2021, online: https://wpolityce.pl/polityka/579439-czerwona-linia-ktorej-pl-przekro-
czyc-nie-moze-jest-blisko [dostęp 15.07.2022].
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Tak działa ekspertoza – jedna z największych plag dotykających 
Zachód pierwszej połowy XXI w. Czym jest ekspertoza?  
To choroba polegająca na – paradoksalnie – zabobonnej wierze  
w „naukę” i ekspertów, mającej stanowić podstawy do w istocie 
czysto ideologicznej ekspansji określonych poglądów. 
Dlaczego „nauka” można w tym kontekście pisać wyłącznie 
w cudzysłowie? Otóż nie ma czegoś takiego jak „stanowisko 
nauki” i nie ma czegoś takiego jak jedna „nauka”. Nauka nie jest 
jakimś jednolitym, wielkim bytem, który wyraża zunifikowany 
pogląd na każdą sprawę. Nauka to w istocie miliony naukowców, 
którzy prowadzą własne badania, wyciągają wnioski, mają 
swoje opinie, poglądy, a także sympatie i antypatie. Również 
czysto polityczne. [...] Dlatego też tak modna dzisiaj wiara w tzw. 
konsensus naukowy jest z gruntu antynaukowa. W nauce nie 
ustala się prawdy poprzez głosowanie82.

METODY I TECHNIKI DEZINFORMACJI W SPRAWIE KLIMATU 
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82 Ł. Warzecha, Tyrania ekspertów, Do Rzeczy z 20–27.12.2021, nr 51/456, str. 62, online: https://dorzeczy.pl/opinie/241390/
warzecha-tyrania-ekspertow.html [dostęp 15.07.2022];

83 A. Wiejak, Złotowski odpowiada Timmermansowi: Zamyka oczy na rzeczywistość, co wśród lewicy jest tradycją, wPoli-
tyce.pl 3.02.2022, online: https://wpolityce.pl/swiat/584277-wywiad-zlotowski-odpowiada-timmermansowi-ws-cen-energii 
[dostęp 15.07.2022].

Jak wiadomo celem Zielonego Ładu jest ochłodzenie klimatu, 
który – jak oni twierdzą – się ogrzewa w związku z emisją CO2. 
W związku z tym trzeba policzyć, jeżeli zredukujemy nawet do 
zera, to o ile obniżymy temperaturę w skali całej ziemi? To  
oczywiście nie zostało i nigdy nie zostanie policzone, bo nie  
chodzi tu o przedstawienie jakichś liczb, które byłyby wiarygodne 
i dotyczyłyby osiąganego celu, tylko chodzi o to, że cel jest  
słuszny, a skoro jest słuszny, to trzeba go realizować. To jest  
typowo ideologiczne podejście. W ten sposób podchodzili do 
swoich celów również bolszewicy i to kosztowało bardzo dużo83.
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W badanych materiałach medialnych spotkać można także komentarze lub wy-
wiady z ekspertami, w których pomija się informacje o tym, że przez lata byli oni 
związani z sektorem paliw kopalnych. Staje się to jednak szczególnie ważne dla 
odbiorcy takich wypowiedzi, w których wskazuje się, na przykład, na zielony ład 
jako iluzję i przekonuje, że bez węgla, gazu i ropy nie ma możliwości rozwoju.

Obecna sytuacja pokazuje, jaką iluzją jest zielony ład.  
Bez węgla, gazu i ropy (pomijam energię jądrową), korzystając 
jedynie z odnawialnych źródeł energii, nie ma możliwości  
utrzymania przemysłu na obecnym poziomie i zapewnienia  
rozwoju gospodarczego84.

Teorie spiskowe

Metodą dezinformacji w odniesieniu do klimatu jest też tworzenie teorii spiskowych, 
rzadziej ukazujących jako spisek sam problem globalnego ocieplenia, a częściej – 
politykę klimatyczną i transformację energetyczną. Są one ukazywane m.in. jako 
zmowa politycznych i finansowych elit unijnych skierowana przeciwko zwykłym 
obywatelom i obywatelkom krajów takich jak Polska, który dopiero zaczyna 
się rozwijać po latach ograniczonych możliwości. Wskazuje się także na polity-
kę klimatyczną, która w wielu materiałach utożsamiana jest z podwyżkami cen 
energii, oraz na system handlu uprawnieniami do emisji CO2 ETS jako narzędzia 
służącego elitom politycznym w zwiększaniu swojej władzy względem niektórych 
społeczeństw oraz podporządkowaniu ich sobie przez silniejsze państwa. W wy-
powiedziach pojawia się też wątek współpracy i sprzymierzenia się ekologów oraz 
polityków unijnych z Rosją.

METODY I TECHNIKI DEZINFORMACJI W SPRAWIE KLIMATU 
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84 Tanio już było: Iluzja zielonej energii, K.R., Angora z 14.11.2021, nr 46, s. 12.
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85 J. Przybylski, Samobójstwo Europy, DoRzeczy.pl 1.11.2021, online: https://dorzeczy.pl/opinie/219802/przybylski-samoboj-
stwo-europy.html [dostęp 15.07.2022].

86 P. Gabryel, Europejczycy marzną, a eurokraci grzeją się w swych gabinetach, DoRzeczy.pl 21.10.2021, online: https://
dorzeczy.pl/opinie/214297/europejczycy-marzna-a-eurokraci-grzeja-sie-w-swych-gabinetach.html [dostęp 16.07.2022].

87 Kowalski gorzko o polskiej polityce unijnej: „Ostatnie dwa lata to festiwal naiwności”, DoRzeczy.pl 20.12.2021, online: 
https://dorzeczy.pl/opinie/242107/kowalski-nigdy-nie-mozna-sie-zgodzic-na-to-co-proponuja-brukselscy-eurokraci.html 
[dostęp 16.07.2022].

88 I. Kloc, Dlaczego zieloni są czerwoni? „U źródła wszystkich radykalnych projektów, z pakietem „Fit for 55” na czele, leżą 
pomysły Zielonych”, wPolityce.pl 8.02.2022, online: https://wpolityce.pl/gospodarka/584785-dlaczego-zieloni-sa-czerwoni 
[dostęp 16.07.2022].

Te drastyczne podwyżki, pogarszające jakość życia milionów 
Europejczyków, nie są dziełem przypadku. To efekt 
klimatycznego dyktatu Brukseli, narzucanego przez takich 
polityków jak wiceszef KE Frans Timmermans85. 

Tym bardziej że na ten obłąkańczy dyktat klimatyczny 
trzeba teraz nałożyć także wprost eksplodujące ceny gazu. 
Eksplodujące w znacznej mierze również za sprawą eurokratów, 
którzy bezmyślnie albo całkiem rozmyślnie – w każdym razie 
działając »wspólnie i w porozumieniu z Kremlem«86.

Nigdy nie można się zgodzić na to, co proponują brukselscy 
eurokraci, bo zawsze nas oszukują. Trzeba być asertywnym87.

Nie tylko zwolennicy spiskowych teorii, ale także uznani 
historycy wskazują na dużą rolę sowieckich służb 
specjalnych w finansowaniu ruchów ekologicznych 
i pacyfistycznych88.
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To zależy od determinacji zachodniej elity, która tą 
polityką klimatyczną chce wzmocnić swoją władzę wobec 
społeczeństw, czyli osłabianie tych społeczeństw właśnie też 
przez podwyżki pod szczytnymi hasłami ratowania planety 
jest narzędziem do zdobywania coraz większej władzy przez 
tę elitę. Dopóki nie zagrozi jej odebranie władzy, nie tyle 
przez protesty uliczne i inne, tylko przez to, że te protesty 
przełożą się na wyniki wyborcze, na to, że zaczną wreszcie 
wygrywać partie – i to w centrum Unii – które są przeciw 
polityce klimatycznej i przeciw rewolucji genderowej, to ta 
elita się nie zatrzyma89.

Największy problem z systemem ETS i z drożyzną mają 
kraje najbiedniejsze, wobec tego w tych biedniejszych 
krajach hipotetycznie – ale to może być za chwilę prawda 
– będą upadały firmy, więc będzie upadłość producentów 
różnego rodzaju towarów i na rynku pozostaną najsilniejsi. 
To jest jedno ze źródeł tworzenia państwa europejskiego, 
takie pozbawianie zdolności wytwórczych, producenckich 
biedniejszych krajów. Te biedniejsze kraje będą zamykać 
obszary produkcyjne, czekać na pieniądze z Funduszu 
Społecznego, na zapomogi, na zasiłki itd.90

METODY I TECHNIKI DEZINFORMACJI W SPRAWIE KLIMATU 
I POLITYKI KLIMATYCZNEJ

89 Jaki będzie 2022? Orzeł: Wydaje mi się, że to będzie zły rok dla Zachodu. Polska leży na drodze rewolucji kulturowej UE, 
wPolityce.pl 1.01.2022, online: https://wpolityce.pl/polityka/580191-jaki-bedzie-2022-orzel-to-bedzie-rok-sukcesow-chin-i-rosji 
[dostęp 16.07.2022].

90 Nowe przymiarki budżetowe UE. Rzońca: Te wszystkie drogi prowadzą do budowy państwa federalnego, wPolityce.pl, 
20.01.2022, online: https://wpolityce.pl/swiat/582488-tylko-u-nas-przymiarki-budzetu-ue-rzonca-budowa-federacji [dostęp 
16.07.2022].
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Największy problem z systemem ETS i z drożyzną mają 
kraje najbiedniejsze, wobec tego w tych biedniejszych 
krajach hipotetycznie – ale to może być za chwilę prawda 
– będą upadały firmy, więc będzie upadłość producentów 
różnego rodzaju towarów i na rynku pozostaną najsilniejsi. 
To jest jedno ze źródeł tworzenia państwa europejskiego, 
takie pozbawianie zdolności wytwórczych, producenckich 
biedniejszych krajów. Te biedniejsze kraje będą zamykać 
obszary produkcyjne, czekać na pieniądze z Funduszu 
Społecznego, na zapomogi, na zasiłki itd.90 

Jak można się dowiedzieć z niektórych tekstów, celem wprowadzenia pakietu  
Fit for 55 jest obsadzenie Donalda Tuska na fotelu premiera Polski. 

Dzisiaj więc aktualnie jesteśmy świadkami zabawy 
w tuszowanie rzeczywistości po to, aby prawda nie ujrzała 
światła dziennego. Stąd pewnie wzmożona aktywność 
Komisji Europejskiej, która ma dwa cele. Po pierwsze osłodzić 
„Fit for 55”, a po drugie przedstawić wszystkie działania tak, 
aby Polacy mieli mniejsze zaufanie do rządu Zjednoczonej 
Prawicy, ponieważ cel jest oczywisty – obsadzić Donalda 
Tuska na stanowisku premiera91.

91 A. Wiejak, KE dezinformuje ws. cen energii? Ozdoba: Zapraszam przedstawiciela KE do Polski na spotkanie z ekspertami, 
wPolityce.pl. 11.02.2022, online: https://wpolityce.pl/gospodarka/585281-ozdoba-zapraszam-delegata-ke-na-spotkanie-
z-ekspertami [dostęp 16.07.2022].
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Nieprawdziwe lub trudne do zweryfikowania informacje
brak danych lub manipulacja nimi

W szerzeniu dezinformacji na temat klimatu istotną rolę odgrywa także sposób 
wykorzystania danych i źródeł informacji. Z jednej strony w tekstach, gdzie pojawia 
się dezinformacja, stawia się nieprawdziwe tezy („kopalnie niczego nie emitują”92) 
lub przekazuje się informacje, których nie sposób samodzielnie zweryfikować 
(Dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne 93). Z drugiej strony manipuluje się 
danymi. Ciekawym przykładem jest przywoływany raport Banku Pekao S.A. oce-
niający koszty wprowadzenia pakietu Fit for 55 dla Polski. Jak twierdzą autorzy 
raportu, konieczne inwestycje związane z pakietem Fit for 55 przyniosą nie tylko 
wydatki, ale również oszczędności.

Poza stroną kosztową jest też strona przychodowa, bo to 
państwo organizuje aukcje praw do emisji CO2 i będzie 
pobierało te opłaty. Można powiedzieć, że część tych środków 
będzie wspierało transformację energetyczną – mówił  
w „Gościu Wiadomości” główny ekonomista Banku Pekao. 
Mowa o kwocie niemal 220 mld euro, pochodzącej przede 
wszystkim z uprawnień do handlu emisjami, a także unijnego 
Funduszu Odbudowy i wieloletnich ram finansowych UE94.

Kilka dni wcześniej na tej samej antenie można było jednak usłyszeć ministra ak-
tywów państwowych, mówiącego o „porażającym koszcie dla Polski w wysokości  
2,4 bln zł”: Jacek Sasin zauważył, że z danych Pekao «jasno wynika, że w prze-
liczeniu na czteroosobową rodzinę koszt dekarbonizacji w latach 2021–2030 
wyniesie ok. 256 tys. zł«95. Może to sprawiać wrażenie, jakby tym kosztem miały 

92 Węgiel a sprawa polska: Ceny w górę, zyski w dół, Angora 2022, nr 1(16). 

93 Dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne, netTG.pl 20.12.2021, online: https://nettg.pl/gornictwo/183091/dwie-trze-
cie-ceny-pradu-to-obciazenia-unijne [dostęp 15.05.2022].

94 Ile Polska zapłaci za Fit for 55? Główny ekonomista Banku Pekao podaje kwoty, TVP Info, 14.01.2022, online: https://www.
tvp.info/57960268/gosc-wiadomosci-ile-bedzie-nas-kosztowal-unijny-pakiet-fit-for-55-wyjasnia-dr-ernest-pytlarczyk-glow-
ny-ekonomista-banku-pekao [dostęp 16.07.2022].
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być obciążone bezpośrednio polskie rodziny, a dla podkreślenia wielkości tej kwoty 
minister Sasin przyrównuje jej wysokość do ceny mieszkania w średniej miejsco-
wości. Podobne zabiegi, jak powoływanie się na kwotę wyliczoną przez zespół 
banku bez cytowania głównego przesłania tego raportu (to kwota wysoka, ale 
polska gospodarka jest w stanie ją udźwignąć) zaobserwować można w innych 
artykułach. Obrazuje to, jak w zabiegach mających na celu dezinformację ma-
nipuluje się danymi: cytuje się wybiórczo, wyrywa się z kontekstu, zestawia się 
z danymi z innych obszarów. Stwarza to pozory prawdy i prowadzi do manipulacji, 
w tym wypadku – do wywołania wrażenia u odbiorcy, że programy wymyślane 
przez UE są wyśrubowane i zabójcze dla polskiej gospodarki. 

Jeszcze innym zabiegiem jest też manipulacja pojęciami, wybiórcze ich stosowanie. 
Transformacja energetyczna i polityka klimatyczna każdego kraju członkowskiego 
UE, w tym Polski, mocno powiązana jest z unijnymi celami neutralności klimatycznej, 
polityką klimatyczną, konkretnymi mechanizmami czy funduszami. Wielokrotnie 
w analizowanych tekstach pojawiały się te pojęcia z zaznaczeniem, że źródłem 
tej polityki jest Unia Europejska (przykłady wyżej) i przedstawiano ją w kontekście 
negatywnym. Mówi się więc, że: stawiane cele są nierealistyczne, rozwiązania 
narzucają elity brukselskie, a zyskać mogą na tym tylko bogate kraje „starej Unii”. 
Tymczasem wprowadzane przez polski rząd rozwiązania przekształcania energe-
tyki w stronę zielonych źródeł, w większości finansowane i realizowane w ramach 
unijnych funduszy na transformację, przedstawiane są jako sukcesy Polski, a po-
zyskana z nich energia ma być szeroko dostępna i tania. Polska realizuje przy tym 
„polskie cele OZE”, i nie odnosi się ich do polityki klimatycznej UE. Aktualny sukces 
zawdzięczamy polskim prosumentom i rządowemu programowi Mój prąd96. 
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95 Por. m.in. Koszt dekarbonizacji wyniesie ok. 64 tys. zł na osobę. Sasin: pora na oprzytomnienie brukselskich elit, PR24.
pl za PAP 11.01.2022, online: https://www.polskieradio.pl/89/3167/Artykul/2882903%2CKoszt-dekarbonizacji-wyniesie-ok-
-64-tys-zl-na-osobe-Sasin-pora-na-oprzytomnienie-brukselskich-elit [dostęp 16.07.2022]

96 por. Minister klimatu: Polska jest spokojna o cele OZE na 2030, dz.cyt.
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Szukanie winnych i przerzucanie 
na nich odpowiedzialności

Jednym z mechanizmów służących dezinformacji w kwestiach klimatycznych jest 
też przekierowanie odpowiedzialności za ochronę klimatu i transformację ener-
getyczną na inne podmioty i inne kraje, w tym na Chiny. Służy to m.in.: usprawie-
dliwieniu bierności, deprecjonowaniu i umniejszaniu znaczenia międzynarodowych 
działań podejmowanych na rzecz klimatu i podważaniu do nich zaufania. Przy-
kładem takiej retoryki są doniesienia na temat Szczytu Klimatycznego w Glasgow.

Największą porażką szczytu jest nieobecność 
chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Jego kraj otwiera listę 
największych trucicieli, emitując jedną trzecią światowego 
CO2 i spalając połowę węgla. Bez Chin COP26 nie jest 
szczytem klimatycznym, lecz towarzystwem wzajemnej, 
ekologicznej adoracji97.
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97 I. Kloc, Węgiel przyświeca ekologom..., dz.cyt.
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Wątek „poszukiwania winnych” widoczny jest szczególnie w tematach klimatu 
i polityki klimatycznej oraz wysokich cen energii. W doniesieniach medialnych, 
które szerzą dezinformację, podkreślany jest brak wpływu ugrupowań rzą-
dzących na sytuację w energetyce – odpowiedzialność za wysokie ceny prądu 
ponoszą więc zawsze podmioty zewnętrzne lub przeciwnicy polityczni. Zazwy-
czaj są to: Unia Europejska (por. opisywaną już tzw. kampanię żarówkową na 
temat wpływu polityki klimatycznej na koszty produkcji energii), Rosja, Donald 
Tusk i poprzednie rządy.

Jeżeli odniesiemy się do kryzysu energetycznego, który tak 
dotkliwie uderzył w Polaków, to proszę zobaczyć, co zrobił 
Donald Tusk w 2008 roku. Początek tej katastrofy to 
akceptacja unijnego paktu energetyczno-klimatycznego, 
ta nieodpowiedzialna polityka klimatyczna, która dzisiaj 
uderza nas też po portfelach. A potem kolejna decyzja też 
rządu PO-PSL, kiedy premierem była Ewa Kopacz. Jeżeli 
popatrzymy na ten kryzys energetyczny, to osiem 
lat ich rządów to było osiem lat zaniedbań energetycznych98. 

98 Rafalska punktuje PO: Zawsze prezentowali w polityce unijnej nadmierną uległość i bezwolność, wPolityce.pl 6.02.2022, 
online: https://wpolityce.pl/polityka/584577-rafalska-punktuje-po-zawsze-prezentowali-bezwolnosc [dostęp 16.07.2022].
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Wielokrotne powtarzanie tych samych argumentów, mieszanie 
różnych wątków, nagromadzenie szczegółów i technikaliów

Niektóre media szerzące dezinformację stosują technikę konsekwentnego i wie-
lokrotnego powtarzania tych samych haseł i argumentów i do krytyki ochrony 
klimatu, i do polityki klimatycznej. Wiele materiałów zawiera prosty, łatwy do 
zapamiętania przekaz, np.:

 ochrona klimatu to „ideologia”, „fanaberia”, „cyrk”,

 nieracjonalna polityka klimatyczna jest przyczyną rosnących 
 cen energii i inflacji,

 polityka klimatyczna zrujnuje Polskę i Polaków 
 i jest sprzeczna z interesami Polski,

 Unia Europejska niszczy Polską gospodarkę.

Do narracji danego tematu wplatane są też nazwiska tych samych osób (Donald 
Tusk czy Frans Timmermans). W wyniku tego zabiegu czytelnicy lub czytelniczki 
zaczynają wiązać z nimi konkretne zagadnienie, nawet jeśli w rzeczywistości nie 
mają z tym tematem bezpośredniego związku. 

Stosujący dezinformację posługują się nierzadko także prawdziwymi danymi. 
Manipulacja polega jednak na nagromadzeniu szczegółów, technikaliów, niu-
ansów danego zagadnienia. W ochronie klimatu i polityce klimatycznej, tematach 
bardzo złożonych, którymi zajmują się rzesze naukowców i ekspertów, bardzo 
łatwo o pozyskanie opracowań zawierających skomplikowane wywody, fachowe 
słownictwo, skróty i inne szczegóły, znane raczej wąskiej grupie osób. W debacie 
o cenach energii, w tzw. kampanii żarówkowej, którą oceniono negatywnie jako 
wprowadzającą w błąd, pojawia się wyjaśnienie autorów, Towarzystwa Gospo-
darczego Elektrownie Polskie, w tonie bardzo eksperckiego raportu dla wąskiego 
kręgu wtajemniczonych, który telewizja publiczna cytuje bez słowa wyjaśnienia czy 
komentarza. Budzi to wrażenie z jednej strony bardzo kompetentnej odpowiedzi, 
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której trudno nie wierzyć, z drugiej zaś wprowadza zestaw liczb, skrótów, których 
przeciętny czytelnik nie jest w stanie ocenić ani zweryfikować.

»Polska, w odróżnieniu od większości Państw UE, 
odnotowała w tym okresie deficyt uprawnień. Pula EUA 
przeznaczona dla Polski oznaczała, że współczynnik 
redukcji emisji dla Kraju był w systemie EU ETS kilkukrotnie 
wyższy niż uśrednione współczynniki redukcji emisji (LRF) 
stosowane dla całej Unii Europejskiej. Co więcej, według 
szacunków ekspertów z KOBIZE/CAKE (raport GO250  
No. 02/2021) w okresie 2021–2030 luka uprawnień pogłębi  
się i wyniesie (w różnych scenariuszach) od 155 do nawet 
583 mln EUA« – informują Polskie Elektrownie99.
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99 Polskie Elektrownie: 60 proc. to koszty produkcji związane z CO2, a nie część rachunku dla odbiorców, TVP Info10.02.2022, 
online: https://www.tvp.info/58441260/polskie-elektrownie-60-proc-to-koszty-produkcji-energii-zwiazane-z-co2-a-nie-czesc-
-rachunku-dla-odbiorcow [dostęp 16.07.2022].



Podsumowanie

Zmiana klimatu i jej konsekwencje stanowią cywilizacyjne wyzwanie dla całego 
świata. Temat dostrzegło społeczeństwo, także politycy i media, czego wyrazem są 
m.in. coraz intensywniej wdrażane rozwiązania służące ochronie klimatu, kolejne 
szczyty polityczne poświęcone systemowym rozwiązaniom i dążeniu do neutralności 
klimatycznej. Media na bieżąco donoszą o tych wydarzeniach, nowych raportach 
i kampaniach, ich rola w debacie publicznej w tak istotnych sprawach jest kluczowa. 
Uzasadnione więc było przyjrzenie się jakości tego przekazu i sprawdzenie, czy 
odbiorca ma dostęp do informacji wyjaśniającej zawiłości tego kompleksowego 
tematu, uwzględniającej ważne niuanse, wolnej od manipulacji i ideologizacji.

W badanych mediach w ciągu czterech miesięcy znalazły się relacje z co-
rocznego Szczytu Klimatycznego ONZ, pisano o pakiecie Fit for 55, polityce 
klimatycznej, cenach energii, szantażu Kremla grożącego wstrzymaniem 
dostaw paliw oraz o tzw. kampanii żarówkowej. Zaledwie w kilku tekstach 
poruszono kwestie rolnictwa i żywności, brakowało materiałów o trans- 
porcie czy budownictwie, które są też istotnymi sektorami w walce o ochronę 
klimatu i dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Monitoring wskazuje na różnice jakości treści prezentowanych 
w prasie i na portalach internetowych. Język prasy jest bardziej 
wyważony, a treści bardziej zobiektywizowane i pogłębione 
niż język i publikacje portali. W tych ostatnich łatwiej znaleźć 
przekaz dezinformacyjny, propagandowy, wyrażony m.in. 
emocjonalnym językiem oraz stronniczością w przedstawianiu 
kwestii klimatu. 



Wnioski te są zgodne z konkluzjami raportu Instytutu Spraw Publicznych postrze-
gania i oddziaływania dezinformacji w sprawie klimatu na Polki i Polaków. Wynika 
z niego, że dezinformacja na ten temat zdecydowanie częściej dostrzegana jest 
w portalach internetowych niż w prasie100.

Zidentyfikowane materiały zawierające elementy dezinformacji i propa-
gandy dotyczyły przede wszystkim kwestii politycznych: międzynarodowej 
i europejskiej polityki klimatycznej, energetyki i transformacji energetycznej, 
rzadziej kwestii zmiany klimatu w ujęciu bardziej ogólnym. Najwięcej takich 
materiałów odnotowano w portalach: wPolityce.pl, DoRzeczy.pl, na kanale in-
formacyjnym TVP Info, w większości kojarzone jako sprzyjające obecnej koalicji 
rządzącej. Czytelnicy mediów prawicowych częściej wystawieni są więc na 
manipulacje, ale też mogą być tego mniej świadomi, bo kierują się zaufaniem 
do mediów bliskich im światopoglądowo. 

Czytelnik gazet prawicowych dowiaduje się z nich, że Zielony Ład, ochrona klimatu 
i transformacja energetyczna jest dla Polski zagrożeniem, w instytucjach euro-
pejskich pracują „nawiedzeni” ideologicznie wyzyskiwacze, czyhający na polską 
suwerenność i gospodarkę, a wszystkiemu winna jest Unia Europejska i Donald 
Tusk – do takiego stwierdzenia można sprowadzić wiele przedstawionych w me-
diach argumentów i wypowiedzi. 
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100 P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Dezinformacja wokół klimatu... dz.cyt. 
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Nagromadzenie negatywnych treści dotyczących UE wpisuje się w konflikt poli-
tyczny ekipy rządzącej z instytucjami UE. To mogłoby też tłumaczyć szczególne 
zaangażowanie władz Ministerstwa Sprawiedliwości w zagadnienia polityki 
klimatycznej i energetycznej. Wykorzystywanie tematów związanych z klimatem 
i polityką klimatyczną dla celów politycznych zaobserwowano już we wcześniej-
szych badaniach ISP, które dotyczyły pojęcia polexitu. Analiza polskiego dyskursu 
medialnego i politycznego od 2015 do listopada 2021 na ten temat wykazała, że 
także klimat używany był przez obecnie rządzących i polityków opozycyjnej Kon-
federacji do wzbudzania postaw antyunijnych101.

Ogromnym wyzwaniem dla polskiej debaty publicznej jest to, że 
najczęstszymi źródłami dezinformacji, zafałszowania przekazu 
i propagandowej narracji na temat klimatu i polityki klimatycz-
nej są politycy, i to najczęściej członkowie partii sprawujących 
władzę, pełniący funkcje państwowe. Oznacza to, że w Polsce 
mamy do czynienia z propagandową narracją i dezinformacją 
systemową, czyli realizowaną przez władze w systemie państwa. 

Tak istotne kwestie jak ochrona klimatu i współpraca w tym zakresie na poziomie 
europejskim wykorzystywane są do walki politycznej, która z kolei bazuje najczęściej 
na polaryzacji społecznej. Zmanipulowany i upolityczniony przekaz, wychodzący 
z najwyższych urzędów i ośrodków decyzyjnych dzieli dodatkowo i tak już mocno 
wrogie sobie obozy polityczne. Co prawda, jest to przekaz skierowany w pierwszej 
linii do własnego elektoratu, jednak przekłamania powtarzane przez członków 
rządu docierają do odbiorców wszystkich partii politycznych, a powtarzane przy 
każdej okazji nie pozostają bez śladu na odbiór społeczny. Jednych mogą przeko-
nać, w innych zasiać wątpliwości co do dotychczasowych źródeł wiedzy, a jeszcze 

101 J. Fomina, M. Kopka-Piątek, Polexit w polskiej debacie publicznej, ISP, Warszawa 2021, online: https://www.isp.org.pl/pl/
publikacje/polexit-w-polskiej-debacie-publicznej [dostęp 15.05.2022].
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innych pozbawić zaufania do rządu i urzędów publicznych. Takie zjawiska mają 
zdecydowanie negatywny wpływ na jakość demokracji i kultury debaty publicz-
nej, generują chaos informacyjny i podważają zaufanie do nauki oraz instytucji 
europejskich. Stawiają także media przed szczególnym wyzwaniem, obciążają je 
dodatkową odpowiedzialnością za przekaz, który nie tylko nie powinien powielać 
zmanipulowanych treści, ale wręcz przeciwnie – powinien dostarczać odbiorcy 
rzetelnej wiedzy, pozwolić na poznanie niuansów tematu i różnych punktów wi-
dzenia. Z powodu cięć budżetowych w redakcjach, w pogoni „za klikalnością” staje 
się to coraz trudniejsze.

Przedstawiony w tym raporcie monitoring mediów, zgodnie z założeniami badania, 
zakończył się przed wybuchem wojny. Napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku 
spowodowała przede wszystkim ogromne cierpienie i zniszczenia w kraju sąsiada. 
Jest też przełomowym momentem dla polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, 
w tym bezpieczeństwa energetycznego. Ponowny przegląd monitorowanych ty-
tułów medialnych od końca lutego do maja 2022 roku pozwala zauważyć pewne 
zmiany w komentowaniu kwestii energetycznych. Głównym winnym wzrostu cen 
energii i paliw na stacjach benzynowych staje się rosyjski agresor. Natomiast UE, 
szczególnie Niemcy i Donald Tusk, winni są polityki, która sprzyjała Rosji i dopro-
wadziła do uzależnienia od dostaw z Rosji, a tym samym pozwoliła Putinowi na 
szantaż i w końcu na agresję na Ukrainę. Tylko niektóre media zwracały uwagę na 
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głos organizacji pozarządowych, aktywistów i działaczy na rzecz ochrony klimatu, 
wzywający do wykorzystania momentu kryzysu do szybszej rezygnacji z paliw 
kopalnych i przejścia na zielone i niskoemisyjne źródła. Dominujący jest raczej trend 
uniezależnienia się od Rosji przez powrót do własnych zasobów węgla, tudzież 
szukanie nowych dostawców, np. gazu z Afryki Płn. Odejście od paliw kopalnych 
nie jest postrzegane jako konieczność i strategiczny kierunek działań.

Nie można wykluczyć, że to przekierowanie winy z UE na Rosję może być przejścio-
we albo może rozwijać się równolegle do poprzedniej narracji. Natomiast można 
być pewnym, że Rosja w obliczu zagrożenia utratą przychodów z eksportu paliw 
kopalnych i w stanie wojny będzie stosować sprawdzone przez siebie w innych 
obszarach metody siania niepewności, dezorientacji i chaosu. Wojna i związane 
z nią poczucie zagrożenia, rosnąca inflacja, galopujące ceny, w tym ceny energii, 
stanowić będą sprzyjające warunki do rozpowszechniania dezinformacji, wpływa-
nia na nastroje społeczne i wybory polityczne. W rękach decydentów i środowisk 
opiniotwórczych, w tym mediów, leżeć będzie tym większa odpowiedzialność za 
słowo i czyny. Ważne, aby ich misja nie była głównie misją polityczną, a polityka 
– główną optyką globalnego wyzwania, które przed nami stoi. 
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