


Edukacyjny projekt Pomorski Biznes dla Klimatu – zbadanie 
stanu wiedzy o zmianie klimatu oraz szkolenie „ABC Wiedzy o 
Klimacie“ dla pracowników przedsiębiorstw województwa 
pomorskiego jest współfinansowany z grantu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Wsparcie w dystrybucji ankiet wśród pracowników i pracodawców 
województwa pomorskiego udzieliło stowarzyszenie Pracodawcy 
Pomorza. 

Metodologia badania: ankieta online

W badaniu wzięło udział 400 osób; Błąd próby 5%

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2022 roku.



Wstęp

Gołym okiem obserwujemy, że niekorzystne zmiany klimatyczne postępują        
z roku na rok. Ma to ogromny, negatywny wpływ zarówno dla środowiska 
naturalnego, jak i człowieka - wzrastająca średnia roczna temperatura powietrza, 
wymierające gatunki roślin i zwierząt czy też częste klęski żywiołowe, to tylko 
niektóre z ich konsekwencji. Mamy oczywiście narzędzia, by niwelować efekty 
tych zjawisk, jednak lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie. Świadomość 
ekologiczna człowieka oraz wiedza z zakresu zmiany klimatu wydaje się być 
w tym aspekcie kluczowa.
Idąc za definicją naukową, mianem świadomości ekologicznej określa się 
stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego, zespół posiadanych 
informacji i przekonań na jego temat, a także system wartości, jakim wobec 
niego kieruje się on w swoim postępowaniu*. 

Polacy na tle pozostałych państw Unii Europejskiej wyróżniają się względnie 
niskim poziomem świadomości ekologicznej, w tym związanej ze zmianami 
klimatu oraz wynikającymi z nich zagrożeniami ekologicznymi i zdrowotnymi. 
Można zauważyć jednak, że na przestrzeni ostatnich lat zarówno stan 
świadomości, jak i wiedzy się poprawia**. 
*D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 163.
** M. Szostek, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany 
postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 243–261



Wskaźniki ekonomiczne nie pozostawiają 
złudzeń: w Europie w ostatnich latach ponad
60% strat gospodarczych było bezpośrednio 
związanych z czynnikami klimatycznymi, 
takimi jak upały i ulewne deszcze. 
Kształtowanie świadomości społeczeństwa w 
zakresie konsekwencji zmian klimatycznych i 
konieczności adaptacji do tych zmian, otwiera 
przestrzeń dla aktywności organizacji 
pozarządowych, które rozpoznając potrzeby 
społeczeństwa, mogą angażować się w jego 
edukację ekologiczną i współtworzyć politykę 
na rzecz zmian klimatu*.

Potrzeba edukacji oraz zmiany  w 
kształtowaniu świadomości ekologicznej jest 
obecnie jednym z kluczowych wyzwań. 
*G. Liczbińska, J. Leśny, Kształtowanie świadomości społecznej na temat zmian 
klimatycznych przestrzenią dla organizacji pozarządowych, Kwartalnik Trzeci 
Sektor, (03/04) 2020, s. 52-63.

Obecnie, realizując założenia zrównoważonego
rozwoju, coraz większego znaczenia dla
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
nabiera świadomość  zmian klimatycznych,
której kształtowanie uzależnione jest od
poziomu wiedzy ekologicznej przedsiębiorców.

Zwiększanie środków finansowych na ochronę
środowiska jest tak samo istotne, jak
kształtowanie świadomości oraz pogłębianie
wiedzy o zmianie klimatu,. Pozwoli to na
stworzenie poczucia ładu i bezpieczeństwa w
przyszłości oraz spójnego działania organizacji
w ramach idei zrównoważonego rozwoju.



Dobra
43.1%

Przeciętna
32.9%

Bardzo dobra 
18%

Słaba
4.6%

Badanie rozpoczęliśmy od samooceny.
Poprosiliśmy respondentów o to, by 
ocenili aktualny stan swojej wiedzy na 
temat zmiany klimatu. 
Ponad 61% badanych oceniła swoją 
wiedzę na bardzo dobrą lub dobrą.
Duża grupa, bo niemal 32% dokonała 
swojej samooceny na poziomie 
przeciętnym. 
Ponad 5% ankietowanych oceniła stan 
swojej wiedzy jako słaby lub bardzo 
słaby. Co ciekawe, krytyczne wobec 
siebie w większości okazały się 
kobiety z wyższym wykształceniem 
(85%). 



0% 25% 50% 75%

Portale informacyjne 

Social media 

Rozmowy ze znajomymi lub własne obserwacje 

Radio i telewizja 

Szkoła/Uczelnia 

Inne 

Badani zostali zapytani o źródła
informacji, z których czerpią wiedzę
o zmianie klimatu. 
Jako źródło najczęściej wskazywany był
szeroko pojęty Internet: portale
informacyjne (74,2%) oraz social
media (49,8%), media tradycyjne takie
jak radio i telewizja zajmują czwarte
miejsce - niespełna 30% ankietowanych
zaznaczyła je jako źródła wiedzy o
zmianie klimatu. 
Niemal 46% respondentów czerpie
wiedzę z rozmów ze znajomymi lub
wyciąga wnioski z własnych
obserwacji. W tej grupie przeważają
osoby z wyższym wykształceniem, a
stosunek kobiet do mężczyzn rozkłada
się po połowie. 

13% ankietowanych wskazując "inne źródła" wśród
nich wymieniając publikacje naukowe, literaturę
fachową, konferencje czy oficjalne raporty IPCC czy
UN Global Compact. 

74%

49%

46%

30%

22%
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Zdecydowanie się zgadzam
59%

Raczej się zgadzam
26.1%

Raczej się nie zgadzam
7.1%

Nie mam zdania
3.9%

Zdecydowana większość respondentów
zgadza się z twierdzeniem, że obecna
zmiana klimatu będzie miała poważne i
negatywne skutki. Wśród nich ponad
85% badanych uważa, że region
pomorski zdecydowanie odczuje
skutki zachodzącej zmiany klimatu. 

Wśród osób, które nie zgadzają się z
powyższym twierdzeniem (niemal 11%)
przeważają osoby z wyższym (63,2%) lub
średnim (20,4%) wykształceniem. 

85% ankietowanych uważa, że obecna
zmiana klimatu przyniesie poważne,
negatywne konsekwencje. 



Item 1
75.6%

Item 2
24.4%

Item 2
75.6%

Item 1
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Item 2
93.8%

Item 1
6.2%

71% 6,7%22,3%

NIE ZGADZAM 
SIĘ

ZGADZAM 
SIĘ

NIE MAM 
ZDANIA

Zdecydowana większość respondentów 
(71%) zgadza się z twierdzeniem, że 
odczuwalne konsekwencje zmiany 
klimatu dotyczą nie tylko następnych 
pokoleń, ale również obecnego. W 
związku z tym konkretne działania 
powinny być podejmowane już teraz. 

Wśród ankietowanych, którzy uważają, 
że konsekwencje nie będą odczuwalne 
jeszcze długo (22,3%) stosunek kobiet do 
mężczyzn rozkłada się po połowie, są to 
osoby z wyższym wykształceniem, które
jako źródło wiedzy o zmianie klimatu 
wskazują Internet (64,3%) oraz opierają 
się na własnych obserwacjach (55,2%).



10 pytań10 pytań  
merytorycznychmerytorycznych  
sprawdzającychsprawdzających  
wiedzęwiedzę
Na podstawie udzielonych odpowiedzi 
na 10 pytań zweryfikowaliśmy faktyczny stan
wiedzy osób biorących udział w badaniu. 
Pytania zostały przygotowane przez ekspertów
portalu Nauka o Klimacie i bazowały na
najczęściej pojawiających się mitach lub błędnie
interpretowanych faktów dotyczących zmiany
klimatu. 



TAK
85.9%

Nie wiem
11%

NIE
3.2%

OD DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU 
ŚREDNIA TEMPERATURA 
POWIERZCHNI ZIEMI WZROSŁA JUŻ 
O PONAD 1 STOPIEŃ CELSJUSZA

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: TAK

Naukowcy przyjmują, że w drugiej 
połowie XIX wieku działalność człowieka 
nie miała znaczącego wpływu na klimat.  Z 
podsumowania danych pomiarowych z 
całego świata przedstawionego w 
najnowszym raporcie IPCC wynika, że 
dekada 2011-2020 była o 1,1°C cieplejsza
niż przed epoką przemysłową.



TAK
73.5%

NIE
19.1%

Nie wiem
7.4%

W ZWIĄZKU Z GLOBALNYM 
OCIEPLENIEM KAŻDY KOLEJNY 
ROK JEST CORAZ CIEPLEJSZY

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: NIE

Globalne ocieplenie oznacza wzrost średniej 
temperatury liczonej dla całego świata na 
przestrzeni wielu lat. Temperatury w 
kolejnych latach nie muszą być zawsze 
wyższe niż w latach poprzednich. Ocieplenie
klimatu powoduje wzrost stosunki dni 
upalnych i suchych do chłodnych i 
deszczowych. Lata ciepłe i bardzo ciepłe 
zdarzają się częściej a chłodne i zimne - 
rzadziej. 



TAK
93.3%

NIE
4.2%

Nie wiem
2.5%

OBECNIE ZACHODZĄCA ZMIANA 
KLIMATU SPRAWIA, ŻE NA ŚWIECIE 
CORAZ CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ 
KATASTROFALNE SUSZE I ULEWY

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: TAK

Globalne ocieplenie sprzyja zarówno częstszym 
ulewom, jak i suszom. Czasami nawet w tych 
samych regionach! W Polsce umiarkowane opady 
coraz częściej są zastępowane długimi okresami 
bez deszczu, przerywanymi przez gwałtowne 
ulewy. Wyschnięta gleba nie nadąża wchłaniać 
nadmiaru wody, więc krótki, intensywny deszcz 
nie rozwiązuje problemu suszy. 



TAK
77%

NIE
12.7%

Nie wiem
10.2%

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA JEST 
GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ 
ZACHODZĄCEGO OBECNIE 
GLOBALNEGO OCIEPLENIA

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: TAK

Badania naukowe podsumowane w raporcie IPCC 
wskazują, że to działania ludzkości doprowadziły 
do znacznego wzrostu zawartości gazów 
cieplarnianych (przede wszystkim dwutlenku 
węgla i metanu) w atmosferze i globalnego 
ocieplenia. Współczesna zmiana klimatu nie 
jest elementem żadnego naturalnego cyklu 
zachodzącego na naszej planecie czy poza nią.



TAK
57.6%

Nie wiem
32.2%

NIE
10.2%

Z POWODU DZIAŁAŃ CZŁOWIEKA 
KONCENTRACJA DWUTLENKU WĘGLA W 
POWIETRZU WROSŁA JUŻ O 50% 
(WZGLĘDEM CZASÓW 
PRZEDPRZEMYSŁOWYCH)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: TAK

Tak, od czasu wynalezienia maszyny parowej w 
XVIII w. zwiększyliśmy zawartość dwutlenku 
węgla w powietrzu już o połowę! To efekt 
spalania dużej ilości paliw kopalnych (węgla, ropy 
naftowej, gazu ziemnego), karczowania ogromnych 
obszarów leśnych oraz wzmożonej produkcji, np. 
betonu czy bydła. Wszystkie te procesy prowadzą 
do emisji dwutlenku węgla do atmosfery.



TAK
71%

Nie wiem
14.8%

NIE
14.1%

DWUTLENEK WĘGLA EMITOWANY W 
POLSCE WPŁYWA NA KLIMAT NA 
CAŁYM ŚWIECIE.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: TAK

W atmosferze nie ma granic, które 
powstrzymywałyby przepływy powietrza pomiędzy 
różnymi częściami globu, dlatego każdy ma wpływ 
na emisje. Dwutlenek węgla wypuszczony do 
atmosfery przebywa w niej bardzo długo. Wiatry 
nie mają więc problemu z rozprowadzeniem go po 
całym świecie.



TAK
48.1%

Nie wiem
30%

NIE
21.9%

ŻEBY ZATRZYMAĆ GLOBALNE OCIEPLENIE, 
TRZEBA ZMNIEJSZYĆ EMISJE DWUTLENKU 
WĘGLA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
CZŁOWIEKA O 50 %

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: NIE

Aby zatrzymać ten proces musimy wyzerować 
emisje dwutlenku węgla związane z naszą 
działalnością, czyli zmniejszyć je o 100%. Co roku 
około połowa naszych emisji CO2 pozostaje w 
atmosferze a ponieważ jest ich tak dużo, natura nie 
nadąża z wiązaniem dwutlenku węgla i przez to 
pozostaje on w atmosferze. Dopóki ten wzrost będzie 
trwał, średnia temperatura powierzchni Ziemi będzie 
rosnąć.



TAK
75.3%

Nie wiem
13.4%

NIE
11.3%

NAJWIĘKSZE EMISJE DWUTLENKU WĘGLA 
(ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
CZŁOWIEKA) POCHODZĄ ZE SPALANIA 
WĘGLA, ROPY I GAZU

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: TAK

Spalanie węgla, ropy i gazu, czyli paliw kopalnych polega 
na łączeniu atomów węgla z tlenem, w wyniku czego 
powstaje dwutlenek węgla. 
Aktualnie odpowiada to za blisko 90% emisji 
dwutlenku węgla, które są związane z działalnością 
człowieka.



NIE
49.1%

TAK
31.5%

Nie wiem
19.4%

GLOBALNE OCIEPLENIE MOŻNA 
ZATRZYMAĆ, SADZĄC BARDZO DUŻO 
DRZEW

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: NIE

Sadzenie drzew a raczej, czy idąc dalej odbudowa 
naturalnych ekosystemów, to działania niezbędne do 
zatrzymania globalnego ocieplenia. Niestety jednak nie 
wystarczy do zneutralizowania emisji dwutlenku węgla 
pochodzących ze spalania paliw kopalnych. 
Przywracając (tam gdzie to możliwe) naturalny 
krajobraz i dbając o bioróżnorodność, to tylko jeden z 
elementów. Globalne ocieplenie zatrzymamy 
wyłącznie wtedy, gdy wyzerujemy emisje gazów 
cieplarnianych.



TAK
42.8%

NIE
42.1%

Nie wiem
15.2%

ZWALCZAJĄC SMOG, AUTOMATYCZNIE 
ZWALCZAMY GLOBALNE OCIEPLENIE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: NIE

Globalne ocieplenie jest powodowane emisjami gazów 
cieplarnianych - przede wszystkim dwutlenku węgla. 
Smog, to zanieczyszczenie powietrza innymi 
substancjami, np. pyłami, związkami siarki i azotu, które 
na ogół gazami cieplarnianymi nie są. Rozwiązania 
pozwalające zlikwidować problem emisji 
składników smogu nie koniecznie pozwalają 
uniknąć emisji gazów cieplarnianych (np. gdy zamiast 
węgla spalamy gaz, wciąż emitujemy dwutlenek węgla).



Średnia wartość udzielonych poprawnych 
odpowiedzi wyniosła 59,2%. 
Jeżeli odnieść ten wyniki do akademickiej 
skali ocen, ten wynik mieści się w przedziale 
oceny dostatecznej. 

PODSUMOWANIE PYTAŃ 
MERYTORYCZNYCH 

SPRAWDZAJACYCH WIEDZĘ

 
58%

 
42%

 



Stan wiedzy oStan wiedzy o
zmianie klimatuzmianie klimatu
pracownikówpracowników
pomorskichpomorskich
przedsiębiorstwprzedsiębiorstw
jest najest na
poziomiepoziomie    
oceny oceny 3.3.  

Wśród ankietowanych, którzy ocenili stan swojej
wiedzy jako bardzo dobry, średnia poprawnych
odpowiedzi wyniosła 69,1%. 
Wśród ankietowanych, którzy ocenili stan swojej
wiedzy jako słaby, średnia poprawnych
odpowiedzi wyniosła 56,3%.

Co ciekawe, jednym z bardziej kontrowersyjnych
kwestii jest, niekwestionowany przez naukowców
fakt, że to działalność człowieka ma obecnie główny
negatywny wpływ na zmianę klimatu. 

W tym kontekście interesującym wynikiem wydaje
się być fakt, iż  93,3% osób określających swoją
wiedzę jako słabą, odpowiedziało poprawnie na
to pytanie. Nikt w tej grupie nie zaprzeczył temu
naukowemu faktowi. 



JAKIE SĄ GŁÓWNE BARIERY W POLSCE DLA DZIAŁAŃ 
ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA OCIEPLANIA SIĘ KLIMATU?
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21% 6%

77%

finansowe - 
nie stać nas na takie działania

edukacja - 
niska świadomość 

społeczna

brak wykwalifikowanej kadry ograniczona dostępność i 
wiedza na temat 

zielonych technologii

brak odpowiednich 
decyzji politycznych

inne

upolitycznienie działań
brak działań systemowych
lobby paliwowe
denializm klimatyczny

Badani najczęściej wskazali, że jako główną
barierę w Polsce dla działań ograniczających
oceieplanie się klimatu brak odpowiednich
decyzji politycznych (77%). W drugiej kolejności
słabą edukację ekologiczną (66%), zaś na
trzeciej pozycji (47%) kosztowność tych działań.

Wśród ankietowanych, którzy w ankiecie
zaznaczyli opcję "Inne" (5,9%) wśród barier
najczęściej były wymieniane:

. 

31%



JAKIE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU SĄ
PODEJMOWANE W POMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH?
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25%

działania termomodernizacyjne 
i inne ograniczające 

zużycie energii 

inwestowanie w 
niskoemisyjne źródła energii 

w swoich zasobach

zmniejszenie zużycia 
materiałów i zasobów 
(papier, plastik, inne)

wymiana floty
samochodowej,

 promocja transportu
zbiorowego /ekologicznego

inwestycje w zakresie
 zielono-niebieskiej 

infrastruktury, 
retencji wody opadowej

inicjatywy edukacyjne, 
promujące działania 

na rzecz ochrony klimatu

ograniczanie dojazdów poprzez przejście 
całkowicie na pracę zdalną lub model hybrydowy
fakt, że organizacja jest sponsorem akcji 
proklimatycznych
promowanie dobrych praktyk proekologicznych.

Wśród ankietowanych nieco ponad 12% wskazało, 
że organizacje podejmują również inne inicjatywy. 
Wśród nich wymieniali:

W tej grupie jednak aż 51% stwierdziło, że 
organizacja nie robi nic lub uprawia 
greenwashing. Badani wskazali małą świadomość 
tego, jakie faktyczne działania podejmuje firma. 

Niemal 31% ankietowanych uznało, że ich firma 
powinna robić znacznie więcej a prawie 9% 
uznało, że nie ma takiego obowiązku. 



CZY TWOIM ZDANIEM, DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA 
OCIEPLANIA SIĘ KLIMATU SĄ W OBECNEJ SYTUACJI WAŻNE?

0% 25% 50% 75%

tak, uważam, że mamy bardzo poważny kryzys klimatyczny i trzeba działać
natychmiastowo 

tak, są ważne, ale mamy bardziej istotne tematy, którymi musimy zająć się teraz, jak
bezpieczeństwo czy inflacja, dopiero potem myśleć o klimacie 

nie to zbyt nagłośniony przez naukowców temat 

nie, nie są ważne, według mnie nie możemy mówić jeszcze o kryzysie klimatycznym 

niewiem, trudno jest mi określić, czy są ważne

Ankietowani, którzy określili stan swojej wiedzy na dobry (45,2%) oraz przeciętny (29,5%) uznali, że mamy 
poważny kryzys i należy działać natychmiastowo. Co ciekawe, wśród osób, które uznały swoją wiedzę 
klimatyczną za bardzo dobrą aż 46% uznało, że nie można mówić o kryzysie klimatycznym i jest wyłącznie 
tematem nagłośnionym przez naukowców.
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5,2%
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Tak
75.8%

Nie
16.9%

Nie mam zdania
7.3%

MAM POCZUCIE, ŻE MOJE CODZIENNE WYBORY, NA PRZYKŁAD 
WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU, OKREŚLONEGO RODZAJU 
ŻYWNOŚCI MA WPŁYW NA OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH I TYM SAMYM MOŻE SŁUŻYĆ 
OCHRONIE KLIMATU.

Wśród ankietowanych, którzy uznali, że ich indywidualne 
wybory nie mają znaczenia większość stanowią mężczyźni 
(66,6%) z wyższym wykształceniem (79,6%). 

W tej grupie dominują osoby, które oceniły stan swojej 
wiedzy o klimacie na dobry (38,8%) lub przeciętny (37%). 
Bardzo dobrze oceniło się natomiast 20% ankietowanych. 



Tak
84.2%

Nie mam zdania
10.9%

Nie
4.9%

CZY TWOIM ZDANIEM BIZNES JEST 
WSPÓŁODPOWIEDZIALNY 
ZA OBECNĄ ZMIANĘ KLIMATU?

Wśród ankietowanych przeważa pogląd, że biznes jest 
współodpowiedzialny za zachodzącą zmianę klimatu 
(87%). Są to osoby, które zdecydowanie uważają, że 
obecna zmiana klimatu przyniesie negatywne 
konsekwencje (69%) a region pomorski zdecydowanie 
odczuje skutki tych zmian (60%). Ta grupa też uznaje, że 
mamy poważny kryzys klimatyczny i należy działać 
natychmiastowo (76%). W tej grupie świadomość wagi 
własnych działań i indywidualnych wyborów oraz ich 
znaczenia dla ochrony klimatu jest bardzo wysoka 
(85%).
Jako na bariery blokujące działania ankietowani zauważają 
niski poziom edukacji (76%) oraz brak odpowiednich 
decyzji politycznych (80%)



JAKIE ZAGADNIENIA Z EDUKACJI KLIMATYCZNEJ SĄ DLA CIEBIE 
INTERESUJĄCE I KTÓRE CHCESZ POGŁĘBIĆ?

Badani wskazali, jako obszar swoich
zainteresowań tematy związane z
odnawialnymi źródłami energii,
transformacją energetyczną oraz
energią pozyskiwaną z atomu i
wodoru.

19% ankietowanych nie wskazała
żadnego obszaru zainteresowania,
pojawiły się również pojedyncze głosy
uznające, że są ważniejsze problemy
niż edukacja klimatyczna i
powinniśmy skupić się na kwestiach
gospodarczych i społecznych. 
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Kto wziął udział w 
badaniu?
Udział w badaniu był dobrowolny. 

Ankiety zostały rozdystrybuowane drogą mailową a 

wsparcia w dotarciu do największej liczby respondentów 

udzieliło stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza. 

Akcję komunikacyjną wsparły również  pomorskie 

przedsiębiorstwa  i organizacje zapraszając swoich 

Pracowników do sprawdzenia stanu swojej wiedzy. 
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WYKSZTAŁCENIE

miasto powyżej 500 tys.
42.3%
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manager
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inne
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STANOWISKO



Gł�wne wnioski

Średnia wiedza pracowników pomorskich
przedsiębiorstw jest na poziomie
akademickiej 3-ki. Brakuje jednocześnie
głębokiego zrozumienia tematu 

EDUKACJA

Ankietowani wskazują, że ich organizacje powinny aktywniej działać w obszarze środowiska i
szybciej wdrażać zmiany. Często też pracownicy nie mają świadomości, jakie konkretne działania
proklimatyczne są podejmowane lub oceniają je jako niewystarczające w stosunku do potrzeb.
Ankietowani zauważają brak komunikacji wewnętrznej w firmach w tym obszarze. 

RÓBMY WIĘCEJ!

Zdecydowana większość ankietowanych
zauważa potrzebę działania tu i teraz,
ponieważ odczuwalne skutki zmian
klimatu nie są kwestią odległą. 

TRZEBA DZIAŁAĆ TERAZ
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