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Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Poland

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. Ogólnie, jak dużo Pan(i) wie na temat wpływu produktów, które Pan(i) kupuje i użytkuje
na środowisko?
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
-

Jestem w pełni świadomy(a)..................................................................................... 4

-

Znam najważniejsze czynniki wpływające............................................................... 3

-

Wiem o tym niewiele................................................................................................ 2

-

Nic o tym nie wiem .................................................................................................. 1

-

[Nie wie/brak odpowiedzi] ....................................................................................... 9

Q2. Jak ważne są poniższe aspekty, podczas podejmowania decyzji o tym, jakie produkty
kupić? bardzo ważne, raczej ważne, raczej nieważne, w ogóle nieważne?
[ANK.: ODCZYTAĆ – JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
- Bardzo ważny............................................4
- Raczej ważny ............................................3
- Raczej nieważny .......................................2
- W ogóle nieważny.....................................1
- [Nie wie/brak odpowiedzi]........................9

A. Wpływ produktu na środowisko

43219

B. Cena produktu

43219

C. Jakość produktu

43219

D. Marka, nazwa marki produktu

43219

Q3. Niektóre produkty mają oznakowanie ekologiczne, które zaświadcza, że są przyjazne
dla środowiska. Które stwierdzenie najlepiej Pana(ią) charakteryzuje?
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

- Oznakowanie ekologiczne odgrywa ważną rolę w moich decyzjach zakupu ................. 1
- Oznakowanie ekologiczne nie odgrywa ważnej roli w moich decyzjach zakupu .......... 2
- Nigdy nie czytam żadnych oznakowań ........................................................................... 3
- [Nie wie/brak odpowiedzi]............................................................................................... 9

Q4. Etykiety o wpływie środowiska powinny być zwięzłe. Z listy, którą zaraz Panu(i)
odczytam, jakie informacje o środowisku są najważniejsze i które etykiety
powinny zawierać?
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Potwierdzenie, że produkt pochodzi ze źródeł przyjaznych środowisku ..................... 1
- Potwierdzenie, że opakowanie jest przyjazne dla środowiska ..................................... 2
- Całkowitą ilość emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez ten produkt.......... 3
- Czy produkt może być poddany recyklingowi/ przeznaczony do użytku powtórnego. 4
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych wytworzona bezpośrednio lub
pośrednio przez ten produkt jest nazywana ekoodciskiem produktu. Mierzy on
wpływ jego produkcji, sprzedaży i użytkowania na środowisko, a w
szczególności na zmiany klimatu. (ANK.: POWINNO BYĆ ODCZYTANE PRZED
Q5)
Q5. Czy etykieta pokazująca ekoodcisk produktu powinna być w przyszłości
obowiązkowa?
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Tak................................................................................................................................ 1
- Nie, powinna być dobrowolna..................................................................................... 2
- Nie jestem zainteresowany(a) ekoodciskiem................................................................ 3
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Q6. Jak sprzedawcy mogą w najlepszy sposób przyczynić się do promowania produktów
przyjaznych dla środowiska?
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

- Zapewnić lepszą informację konsumentom.................................................................. 1
- Mieć regularną promocję w swoich sklepach skoncentrowaną na produktach
przyjaznych dla środowiska ........................................................................................ 2
- Mieć w swoich sklepach dedykowany zielony kącik wyłącznie z produktami
przyjaznymi dla środowiska ........................................................................................ 3
- Polepszyć widoczność produktów przyjaznych dla środowiska na półkach sklepowych
..................................................................................................................................... 4
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Q7. Użycie jakiego rodzaju systemu podatkowego powinny rozważyć władze publiczne w
celu promowania produktów przyjaznych dla środowiska..?
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- … Zredukowanie opodatkowania dla produktów bardziej przyjaznych dla środowiska
........................................................................................................................................ 1
- … Zwiększenie podatków dla produktów niszczących środowisko............................ 2
- … Kombinacja obydwu................................................................................................ 3
- [Wprowadzenie systemu podatkowego, aby promować produkty przyjazne dla
środowiska nie jest dobrym pomysłem] ...................................................................... 4
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Q8. Pana(i) zdaniem, które z poniższych działań miałoby największy wpływ na rozwiązanie
problemów ze środowiskiem?

[ANK.: Jeśli respondent o to zapyta: “Zrównoważone środki transportu”
są to takie środki, które nie powodują zanieczyszczeń/powodują mniej
zanieczyszczeń dla środowiska (powodują mniejszą emisją gazów
cieplarnianych, używają źródeł odnawialnych itd), a zatem promują
zrównoważony rozwój i mają udział w walce ze zmianą klimatu. Niektóre
przykłady z życia to: podróż pociągiem zamiast samolotem podczas
wyjazdu zagranicę, jazda do pracy rowerem lub publicznym środkiem
transportu, a nie samochodem, wspólna jazda samochodem do pracy.]
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

- Kupowanie produktów wytwarzanych przez przyjazną dla środowiska produkcję...... 1
- Kupowanie energooszczędnych urządzeń domowych.................................................. 2
- Staranie się o zużywanie mniejszej ilości wody ........................................................... 3
- Minimalizowanie ilości odpadków i recykling............................................................. 4
- Mniej podróży i korzystanie ze zrównoważonych środków transportu........................ 5
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Oznakowanie ekologiczne Eco‐label Unii Europejskiej (Stokrotka) jest
systemem certyfikacji, który pomaga europejskim konsumentom rozpoznawać
bardziej ekologiczne, przyjazne dla środowiska produkty i usługi. (POWINNO
BYĆ ODCZYTANE PRZED Q9)
Q9. Czy zna Pan(i) Stokrotkę, symbol oznakowania ekologicznego Eco‐label Unii
Europejskiej?
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Widziałe(a)m ją lub słyszałe(a)m o niej i kupowałe(a)m produkty z tym oznakowaniem.1
- Widziałe(a)m ją lub słyszałe(a)m o niej, ale nie kupowałe(a)m produktów z tym
oznakowaniem. ............................................................................................................... 2
- Nigdy nie widziałe(a)m jej ani nie słyszałe(a)m o niej. ................................................... 3
- [Nie wie/brak odpowiedzi]............................................................................................... 9

Q10. W jakim stopniu ufa Pan(i) deklaracjom producentów na temat działania ich własnych
produktów na środowisko?

[ANK.: “Działania produktów na środowisko” ‐ jak dobrze lub źle działa
produkt z punktu widzenia środowiska. Zawiera się w tym: ekoodcisk
produktu, ekologiczna przyjazność produkcji, dystrybucji, sprzedaży,
użytkowania produktu i możliwość jego powtórnego użycia i recyklingu.]
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
-Całkowicie ufam............................................................................................................ 4
-Raczej ufam ................................................................................................................... 3
-Raczej nie ufam ............................................................................................................. 2
-W ogóle nie ufam .......................................................................................................... 1
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Q11. Które stwierdzenie najlepiej odzwierciedla Pana(i) punkt widzenia odnośnie obecnych
sprawozdań firm na temat ich własnej działalności społecznej i na rzecz
środowiska:
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Ufam sprawozdaniom firm na temat własnej działalności społecznej i na rzecz
środowiska................................................................................................................... 1
- Nie ufam sprawozdaniom firm na temat własnej działalności społecznej i na rzecz
środowiska................................................................................................................... 2
- Nie interesuje się sprawozdaniami firm na temat ich własnej działalności społecznej i
na rzecz środowiska .................................................................................................... 3
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Q12. Kiedy kupuje Pan(i) produkty, które wykorzystują energię elektryczną (jak np.
telewizory, czy komputery) lub paliwo (kotły, samochody), czy bierze Pan(i) pod
uwagę, na ile energooszczędne są te produkty? Produkt energooszczędny jest
produktem, który może wykonywać te same czynności, jak inny produkt używając
mniej energii do zrobienia tego samego.
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
-Zawsze........................................................................................................................... 4
-Większość razy, często .................................................................................................. 3
-Rzadko........................................................................................................................... 2
-Prawie nigdy.................................................................................................................. 1
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

Q13.

Unia Europejska zaproponowała, aby sprzedawcy rozwinęli dobrowolny kodeks
postępowania wobec środowiska. Która opinia jest bliższa Pana(i) punktowi
widzenia?
[ANK.: ODCZYTAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Myślę, że to dobry pomysł ........................................................................................... 3
- Sprzedawcy już robią wiele na rzecz środowiska i dobrowolny kodeks postępowania
nie jest potrzebny ........................................................................................................ 2
- Lepiej jest wykorzystywać obowiązujące prawo niż dobrowolny kodeks postępowania
..................................................................................................................................... 1
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................................... 9

D1.

PŁEĆ
[NIE PYTAJ ‐ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

D2.

D3.

‐

[1] Mężczyzna

‐

[2] Kobieta

Ile ma Pan(i) lat?
‐

[_][_] lat

‐

[00] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie dziennym?
[ZAPYTAĆ O WIEK, W KTÓRYM ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA]

D4.

‐

[_][_] .......................................................................................................... lat

‐

[ 0 0 ] ................... [JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 0 1 ] ................. [NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 9 9 ] ...........................................................[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Odnośnie Pana(i) obecnego zawodu, czy powiedział(a)by Pan(i), że jest Pan(i)
osobą samozatrudniającą się, pracownikiem najemnym, pracownikiem fizycznym
czy też nie prowadzi Pan(i) działalności zawodowej? Czy to znaczy, że jest Pan(i)
....
[JEŚLI JEST PODANA ODPOWIEDŹ W GŁÓWNEJ KATEGORII, ODCZYTAJ ODPOWIEDNIE
PODKATEGORIE]
- Samozatrudniający(a) się
Æ i.e. :

- rolnik, leśnik, rybak............................................................................................. 11
- właściciel sklepu, rzemieślnik ............................................................................ 12
- specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, księgowy,
architekt,...) ....................................................................................................... 13
- Szef firmy ........................................................................................................... 14
- inny..................................................................................................................... 15

- Pracownik najemny
Æ i.e. :

- Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy,
architekci, księgowi) ......................................................................................... 21
- Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza...................................... 22
- Średnia kadra kierownicza................................................................................. 23
- Urzędnik państwowy.......................................................................................... 24
- Pracownik biurowy ............................................................................................. 25
- inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka, itp)................................................. 26
- inny..................................................................................................................... 27

- Pracownik fizyczny
Æ i.e. :
- kierownik/brygardzista ...................................................................................... 31
- Pracownik fizyczny............................................................................................. 32
- pracownik fizyczny niewykwalifikowany ............................................................ 33
- inny..................................................................................................................... 34
- Nie prowadzi działalności zawodowej
Æ i.e. :

- Osoba zajmująca się domem ............................................................................ 41
- student(ka) (w trybie dziennym)......................................................................... 42
- emeryt(ka)/rencist(k)a ....................................................................................... 43
- poszukujący(a) pracy ......................................................................................... 44
- inny..................................................................................................................... 45

- [Odmowa]............................................................................................................................ 99

D6.

Czy powiedział(a)by Pan(i), że mieszka na...?
‐

obszar wielkomiejski.....................................................................................1

‐

inne miasto/ośrodek miejski ........................................................................2

‐

obszar wiejski ...............................................................................................3

‐

[Odmowa].....................................................................................................9

