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The impact of energy policy on climate change in the opinion of young people in the Podkarpackie region 

Abstract 

The public and, above all, scientists clearly emphasize that the cause of global climate change caused mainly by 

carbon dioxide emissions is, above all, human activity and its combined emission. It is associated with the 

processes of fuel combustion in the energy, industry and transport, as well as with poverty being the main cause 

of difficulties in meeting basic energy needs in households and the incorrect way of heating them. The public is 

often made aware that the climate should be protected and at the same time convinced that global warming has 

no impact on the everyday lives of Poles. Meanwhile, Poland, due to the high share of coal in the energy sector, 

is indicated as one of the main culprits of carbon dioxide emissions in the European Union and exposed as a 

significant shareholder of climate change causing global warming. 

The aim of the work is to show the opinions of young people aged 15–24, in terms of their awareness of the 

human impact on climate change and indication of desirable directions of the modern energy policy, defining the 

level of support for these directions, which will significantly contribute to the reduction of carbon dioxide 

emissions. 

The research conducted among young people shows that it is aware of the consequences of climate change, 

especially on a global scale, and to a much lesser extent in Poland, and still less in the Podkarpackie province. 

The studied youth emphasizes that climate change is currently one of the greatest threats, but it is one of many 

threats. 

The young people emphasize that the energy policy in Poland should aim at the better utilization and reduction 

of energy consumption as well as increasing the share of energy based on renewable energy sources, associated 

mainly with public health protection, reduction of air pollution, as well as the energy security of the country. 

Young people show a lack of determination regarding the use of nuclear power plants, where we see supporters 

and opponents of this source of electricity in a similar relationship.  
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Wpływ polityki energetycznej na zmiany klimatu w opinii młodzieży województwa podkarpackiego 

Streszczenie 

Społeczeństwo, a przede wszystkim naukowcy, wyraźnie podkreślają, że przyczyną globalnych zmian klimatu 

spowodowanych głównie emisją dwutlenku węgla, jest przede wszystkim działalność człowieka i połączona 

z nią nadmierna jego emisja. Związana jest ona z procesami spalania paliw w energetyce, przemyśle oraz 

transporcie, a także z ubóstwem będącym główną przyczyną występowania trudności w zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb energetycznych w gospodarstwach domowych i nieprawidłowym sposobem ich 

ogrzewania. Często społeczeństwo jest uświadamiane, że klimat należy chronić, a zarazem przekonywane, że 

globalne ocieplenie nie ma wpływu na codzienne życie Polaków. Tymczasem Polska, ze względu na duży udział 

węgla w energetyce, jest wskazywana jako jeden z głównych winowajców emisji dwutlenku węgla w Unii 

Europejskiej i eksponowana jako istotny udziałowiec zmian klimatycznych powodujących globalne ocieplenie.  

Celem pracy jest ukazanie opinii młodzieży w wieku 15–24 lat, w zakresie jej świadomości dotyczącej wpływu 

człowieka na zmiany klimatu oraz wskazanie pożądanych kierunków współczesnej polityki energetycznej wraz 

z określeniem poziomu poparcia tych kierunków, które istotnie przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku 

węgla.  

Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że jest ona świadoma konsekwencji zmian klimatu, 

szczególnie w skali globalnej, zaś w znacznie mniejszym stopniu w Polsce, a jeszcze w mniejszym 

w województwie podkarpackim. Badana młodzież podkreśla, że zmiany klimatu są obecnie jednym 

z największych zagrożeń, ale stanowią jedno z wielu zagrożeń. 

Młodzież podkreśla, że polityka energetyczna w Polsce powinna zmierzać w kierunku lepszego wykorzystania 

i zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, 

kojarzonej głównie z ochroną zdrowia społeczeństwa, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, a także 

bezpieczeństwem energetycznym kraju. Młodzież wykazuje brak zdecydowania odnośnie do wykorzystania 

elektrowni jądrowych, gdzie w podobnym stosunku widzimy zwolenników oraz przeciwników tego źródła 

energii elektrycznej.  
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