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Szanowni Państwo,
tegoroczne, szóste już wydanie raportu State of Science Index, to kolejne spojrzenie na postawy
Polaków wobec nauki, edukacji, ochrony środowiska i ich oczekiwań społecznych wobec sektora
publicznego i prywatnego. W tym roku potwierdzamy, że zaufanie do naukowców
i nauki utrzymuje się na wysokim poziomie – co szczególnie jest ważne w otaczającym nas
chaosie informacyjnym. Potwierdzona została wartość naukowców i inżynierów jako
najistotniejszego źródła pozyskiwania informacji o nauce. Według nas to właśnie ona wyznacza
kierunek rozwoju cywilizacji, dlatego dbamy o jej wizerunek, jednocześnie będąc uważnym
i czujnym podczas przyswajania i przetwarzania informacji.
Nauka, która jest częścią życia, widoczna jest w każdym kroku podejmowanym przez naszą
firmę. Od lat aktywnie współpracujemy z badaczami, naukowcami, tworzymy nowe możliwości
dla rozwoju technologii. Gdyby nie praca ludzi nauki, 3M nie funkcjonowałoby w taki sposób jak
dziś. Dlatego dbamy o to, aby przekazywać innym swoją pasję: otwieramy drzwi do Centrum
Innowacji, realizujemy program MAP - Manufacturing and Academic Partnerships dla szkół
technicznych, aktywizujemy młodych ludzi, szczególnie dziewczynki i kobiety, aby podejmowały
karierę w STEM.
W raporcie State of Science Index poruszamy wiele istotnych dla współczesnego człowieka
zagadnień. Jednym z nich jest środowisko. Cieszy, że niemal 90 proc. Polaków zauważa, że
ludzie powinni podążać za wiedzą naukową aby świat był bardziej zrównoważony, i to właśnie
nauka może pomóc zminimalizować efekty zmiany klimatu. By dalej iść w stronę przyjaznego,
ekologicznego świata, nasi respondenci zwracają uwagę jak ważne jest wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych, zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych, zwiększanie powierzchni
przestrzeni zielonej. To bardzo istotne postulaty podejmowane w wielu dyskusjach, a dziś mają
swoje odzwierciedlenie na łamach raportu.
Przedstawiając Państwu wyniki najnowszego badania State of Science Index wierzymy, że
rzetelne przyglądanie się nauce, monitoring postaw wobec niej, przyczynią się także do rozwoju
świadomego, zrównoważonego społeczeństwa.

Ufajmy nauce.
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Zaufanie
do nauki

Zaufanie do nauki
Znaczenie nauki w codziennym życiu spadło. Na pytanie o to, jak ważna jest rola nauk ścisłych
w codziennym życiu, 44 proc. Polaków odpowiada, że bardzo ważna. To o 10 pp. mniej niż w szczycie
pandemii.

Biorąc pod uwagę dzień dzisiejszy, jak ważna jest nauka
w dziedzinach, takich jak…
(Podsumowanie tylko odpowiedzi „Bardzo ważna”)

54%

54%

54%
44%

42%

44%

38%
30%

44%

Polaków odpowiada, że
nauka jest bardzo ważna
w ich codziennym życiu
vs. 54% w szczycie pandemii
(2020)

Społeczeństwo w ogóle

Pana/Pani codzienne
życie

Pana/Pani lokalna
społeczność

2020 (Szczyt pandemii)

Codzienne życie
Pana/Pani rodziny

10 pp.

2022

Źródło: State of Science Index, 3M
2020 N=1014, 2022 N=1003
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Zaufanie do nauki
Zaufanie do nauki (88 proc.) i naukowców (83 proc.) pozostaje w Polsce na wysokim poziomie.
Sceptycyzm wobec informacji naukowych jest w naszym społeczeństwie nadal stosunkowo niski (23 proc.).

W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z każdym
z poniższych stwierdzeń?
(Podsumowanie tylko odpowiedzi „Zgadzam się’)
Ufam nauce

90%
86%

87%

89%

76%
2018

2019

88%

85%
85%

80%

88%

Ufam naukowcom

82%

83%

83%

naukowcom

78%

2020
Edycja prepandemiczna

Polaków
deklaruje,
że ufa nauce,

2020
Edycja pandemiczna

2021

2022

Źródło: State of Science Index, 3M
2018 N=1000, 2019 N=1003, 2020 (edycja prepandemiczna) N=1009, 2020 (edycja pandemiczna) N=1014, 2021 N=1010, 2022 N=1003
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Zaufanie do nauki
“Jestem sceptycznie nastawiony/nastawiona do nauki”
(Podsumowanie tylko odpowiedzi „Zgadzam się”)

2020 – edycja
prepandemiczna
2018

24%

2019

27%

24%

2020 – edycja
pandemiczna

20%

2021

20%

2022

23%

Pytanie: W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z każdym z poniższych stwierdzeń?
Źródło: State of Science Index, 3M
2018 N=1000, 2019 N=1003, 2020 (edycja prepandemiczna) N=1009, 2020 (edycja pandemiczna) N=1014, 2021 N=1010, 2022 N=1003
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Zaufanie do nauki
Polacy zapytani o to, komu najbardziej ufają, gdy słyszą o doniesieniach ze świata nauki, wskazują naukowców, inżynierów i dokumentalistów (80 proc.)
oraz lekarzy (72 proc). Najbardziej sceptyczni są, gdy te informacje płyną od celebrytów, polityków i z mediów społecznościowych.

12 źródeł informacji na temat nauki, którym Polacy ufają
Największe zaufanie:
80%

Średnie zaufanie:

Najmniejsze zaufanie:

80%
72%
64%

60%

58%
41%

37%

35%
23%
15%

Naukowcy

Programy dokumantalne

Specjaliści w dziedzinie

Przyjaciele

medycyny/

lub rodzina

i inżynierowie

Nauczyciele

Moje stałe źródła
wiadomości*

służby zdrowia

Współpracownicy

Firmowe strony internetowe

Urzędnicy zdrowia

Wpisy w mediach

publicznego/przedstawiciele

społecznościowych

Politycy**

13%

Celebryci

rządowi ds. zdrowia

* Internet, materiały drukowane, wiadomości telewizyjne, radio, magazyny
** Pytanie nie było zadawane respondentom Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Pytanie: Czy kiedy czyta lub słyszy Pan/Pani cokolwiek na temat nauki z poniższych źródeł, można się spodziewać, że będzie
Pan/Pani nastawiony/nastawiona sceptycznie, czy raczej skłonny/skłonna uwierzyć w uzyskane informacje? – (Podsumowanie tylko
odpowiedzi „Wierzę w informacje z tego źródła”), N=1003
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Zaufanie do nauki
Biorąc pod uwagę platformy, jakie dają nam dostęp do newsów
i informacji ze świata nauki:

58%

Badanych ufa swoim
stałym źródłom
wiadomości

23%

Badanych ufa wpisom
w mediach
społecznościowych

Pytanie: Czy kiedy czyta lub słyszy Pan/Pani cokolwiek na temat nauki z poniższych źródeł, można się spodziewać, że będzie
Pan/Pani nastawiony/nastawiona sceptycznie, czy raczej skłonny/skłonna uwierzyć w uzyskane informacje? – (Podsumowanie tylko
odpowiedzi „Wierzę w informacje z tego źródła”)
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Zaufanie do nauki
Badani zapytani o to, którym tematom przekazywanym w mediach ufają najbardziej, wskazują na naukę (92 proc.), sport (91 proc.) i rozrywkę (86 proc.).

Tematy przekazywane w mediach, którym Polacy ufają:
92%

91%

86%

82%

75%
53%

Nauka

Sport

Rozrywka

Zdrowie

Finanse/Ekonomia

Sprawy
publiczne/polityka

Pytanie: W jakim stopniu, jeśli w ogóle, ufa Pan/Pani wiadomościom (internetowym, prasowym lub telewizyjnym) dotyczącym
każdego z poniższych tematów? – (podsumowanie łączne odpowiedzi „Raczej ufam” i „Całkowicie ufam”)
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Zaufanie do nauki
Co powoduje, że Polacy przestają ufać informacjom ze świata nauki podawanym w mediach tradycyjnych? Ponad połowa badanych wskazuje na upolitycznienie
mediów (53 proc.) oraz fakt, że trudno jest stwierdzić, które źródła medialne są wiarygodne (52 proc.). Jedna trzecia Polaków (33 proc.) zauważa, że naukowcy sami
prezentują różne poglądy na temat tego, co jest prawdą.

Najczęstsze powody braku zaufania Polaków
do informacji naukowych w mediach:
#2 Trudno jest wiedzieć, które źródła medialne są wiarygodne (52%)

#1

53%

Zbyt duży wpływ polityczny/rządowy*

#3 Naukowcy mają różne poglądy na temat tego, co jest prawdą (33%)
#4 Wydawnictwa informacyjne przekręcają fakty, aby dostosować je do
swojego programu politycznego (32%)

#5 Naukowe opinie/fakty podlegają ciągłym zmianom (27%)
#6 Nigdy nie ma wystarczających informacji dotyczących sposobu

przeprowadzenia badań naukowych, aby dojść do konkretnych wniosków (27%)

#7 Różnice w opiniach w mediach społecznościowych (26%)
#8 Nic nie powstrzymuje mnie przed zaufaniem informacjom dotyczącym
nauki publikowanym w wiadomościach (10%)
#9 Inne – proszę określić (1%)

*Pytanie nie było zadawane respondentom ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin]
Pytanie: Co, jeśli cokolwiek, powstrzymuje Pana/Panią przed zaufaniem informacjom dotyczącym nauki publikowanym
w wiadomościach (tj. w serwisach informacyjnych w internecie, prasowych lub telewizyjnych)?
Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Zaufanie do nauki
Zdaniem trzech czwartych respondentów (76 proc.) nieufność wobec informacji ze świata nauki, które są nam przekazywane przez media, pociągnie za sobą
negatywne konsekwencje – od większych podziałów w społeczeństwie (59 proc.), większej liczby kryzysów zdrowia publicznego (55 proc.) po zwiększenie
dotkliwości skutków zmian klimatu (46 proc.).

Konsekwencje braku zaufania wobec informacji ze świata nauki
przekazywanych przez media:
(Wśród respondentów przewidujących negatywne konsekwencje)

76%

Uważa, że nieufność wobec informacji
ze świata nauki w mediach będzie
miało negatywne konsekwencje

59%

Więcej podziałów w społeczeństwie

55%

Więcej problemów w zakresie zdrowia publicznego

46%

Zwiększenie intensywności skutków zmian klimatycznych

39%

Więcej przestępstw i oszustw

26%

Mniejsze możliwości zatrudnienia

24%

Nie sądzę, by istniały jakiekolwiek konsekwencje, jeśli niektórzy nie ufają
informacjom dotyczącym nauki publikowanym w wiadomościach

1%

Inne – proszę określić

Pytanie: Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze konsekwencje, jeśli niektórzy nie ufają informacjom dotyczącym nauki
publikowanym w wiadomościach (tj. w serwisach informacyjnych w internecie, prasowych lub telewizyjnych)? Proszę wybrać trzy
najważniejsze.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Zaufanie do nauki
Ten sam odsetek badanych (73 proc.) uważa, że fałszywe informacje są rozprzestrzeniane zarówno w mediach społecznościowych, jak i w tradycyjnych.
Przy czym jedna piąta mówi o tym zdecydowanie, a 53 proc. „raczej się zgadza”.

W tradycyjnych wiadomościach panuje dziś
powszechna dezinformacja*.

2%

16%

25%

57%

W mediach społecznościowych panuje dziś
powszechna dezinformacja*.

4%

Całkowicie się
zgadzam
Raczej się zgadzam

20%

23%

Całkowicie się
zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się nie
zgadzam

Raczej się nie
zgadzam
Całkowicie się nie
zgadzam

Całkowicie się nie
zgadzam
53%

*Przez „dezinformację” rozumiemy nieprawdziwe lub niedokładne informacje, w szczególności celowo przeinaczone w celu zmiany
poglądów/opinii.
Pytanie 1.: W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z każdym z poniższych stwierdzeń dotyczących dezinformacji? – W tradycyjnych
wiadomościach (tj. w mediach internetowych, prasowych lub telewizyjnych) panuje dziś powszechna dezinformacja.
Pytanie 2.: W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z każdym z poniższych stwierdzeń dotyczących dezinformacji? – W dzisiejszych
mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Reddit, Instagram, YouTube itp.) panuje powszechna dezinformacja.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko

Środowisko
W porównaniu do ubiegłego roku jesteśmy bardziej zatroskani kwestiami zmiany klimatu (wzrost z 65 proc. do 70 proc), częstotliwości katastrof naturalnych
(wzrost z 67 proc. do 71 proc.) i dostępu do czystej wody (wzrost z 65 proc. do 67 proc).

W porównaniu z sytuacją sprzed roku, jak bardzo niepokoją Pana/Panią
następujące problemy w dziedzinie ochrony środowiska?
(Podsumowanie odpowiedzi „Bardziej niepokoją”)

5 pp.
65%

70%

Zmiana klimatu

3 pp.
67%

71%

Nasilenie klęsk
żywiołowych

1 pp.
71%

72%

Zanieczyszczenie
plastikiem mórz i oceanów
2021

3 pp.
72%

69%

Zanieczyszczenie
powietrza

1 pp.
65%

66%

Zaopatrzenie w czystą
wodę

2022

2020 N=1010, 2022 N=1003
Źródło: State of Science Index, 3M
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Środowisko
Jedynie 8 proc. badanych nie wierzy w to, że klimat się zmienia. Ten wynik jest analogiczny do danych z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a nawet Kanady. 67 proc.
Polaków uważa, że zmiana klimatu dotyka ich osobiście, podczas gdy jedna czwarta twierdzi, że choć zmiana klimatu jest faktem, to nie ma wpływu na ich codzienne
życie.

8%

25%

Wierzę,
że zmiany
klimatyczne
są…

Realne i czuję, że
dotyczą mnie
osobiście
Realne, ale nie
czuję, by dotyczyły
mnie osobiście
67%

92%
respondentów wierzy,
że zmiany klimatyczne są realne

Nierealne

8%

Polaków nie uważa zmian
klimatycznych za realny
problem

Pytanie: Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Pana/Pani stosunek do zmian klimatycznych?
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Ponad połowa badanych zapytanych o to, na co ich zdaniem zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ, wskazuje na ekstremalne warunki pogodowe, tj. pożary,
powodzie czy huragany (65 proc), ocieplenie powietrza (63 proc) i dostęp do żywności (56 proc).

Kwestie, na które wg. respondentów
zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ
#2 Cieplejsza temperatura (63%)

#1

65%

Ekstremalne zjawiska pogodowe

#3 Bezpieczeństwo żywności/dostęp do żywności (56%)
#4 Choroba/schorzenie (50%)
#5 Różnorodność biologiczna (50%)
#6 Zdrowie psychiczne (40%)
#7 Możliwości pracy/zatrudnienie (20%)
#8 Mieszkalnictwo (19%)
#9 Nie wierzę, że zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ na cokolwiek (5%)
#10 Inne – proszę określić (*%)

Pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ na którąkolwiek z poniższych kwestii? Proszę wybrać
wszystkie pasujące odpowiedzi.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Jedynie jedna trzecia badanych Polaków (32 proc.) nie widzi ryzyka, że w przyszłości może zostać przesiedlona z miejsca, w którym żyje, pod wpływem
ekstremalnych warunków pogodowych wywołanych zmianą klimatu. Równocześnie 68 proc. badanych odczuwa niepokój o życie swoje i swoich bliskich, w tym 52%
proc. jest trochę zaniepokojonych, a 16 proc. – bardzo.

68%

Badanych patrząc w przyszłość
obawia się przesiedlenia
z miejsca zamieszkania z powodu
ekstremalnych warunków
pogodowych

Pytanie: Patrząc w przyszłość, na ile obawia się Pan/Pani, że Pan/Pani i/lub ktoś z Pana/Pani bliskich może pewnego dnia zostać
wysiedlony z miejsca zamieszkania z powodu ekstremalnych warunków pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi (np.
silne huragany, pożary, powodzie, itp.)?
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Polacy zgadzają się z opinią, że ludzie powinni podążać za wiedzą naukową, aby świat był bardziej zrównoważony, a nauka może pomóc nam zminimalizować
efekty zmiany klimatu (86 proc). Jednocześnie ponad połowa badanych (52 proc.) nie zgadza się z twierdzeniem, że „obecnie mój kraj ciężko pracuje, aby stać się
bardziej zrównoważonym”

W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z każdym z poniższych stwierdzeń?
(Podsumowanie odpowiedzi „Zgadzam się”)

86%

Ludzie powinni kierować
się nauką, aby uczynić
świat bardziej
zrównoważonym

86%

Nauka może pomóc
minimalizować skutki
zmian klimatycznych

62%
75% 48%
Obecnie mój kraj ciężko

Mogę zapłacić więcej za
produkt,
którybardziej
zapewnia
aby
stać się
korzyści w zakresie
zrównoważonym
zrównoważonego rozwoju

Większość osób w moim
kraju wierzy, że zmiany
pracuje,
klimatyczne są realne

48%

Obecnie mój kraj ciężko
pracuje, aby stać się
bardziej zrównoważonym

Źródło: State of Science Index, 3M, 2022, N=1003
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Środowisko
W jaki sposób Polacy starają się zmniejszyć efekty zmiany klimatu? Zapytani o przykłady z ostatnich 6 miesięcy wskazują na mniejsze zużycie wody (58 proc),
mniejsze życie plastiku (47 proc.) oraz zakup urządzeń energooszczędnych, takich jak zmywarki czy lodówki (45 proc).
Dla porównania, ankietowani w innych krajach – inaczej niż Polacy – skupieni są przede wszystkich na ograniczaniu wykorzystania plastiku, a oszczędzanie wody jest
u nich na drugim miejscu. Ponadto na tle Polski zaskakująco mało inwestują oni w energooszczędne urządzenia. Z danych wynika także, że Polacy wyróżniają się
pozytywnie, korzystając z transportu publicznego, ale odstają od innych krajów dietą, która rzadziej jest wegetariańska. Z listy kilkunastu prośrodowiskowych czynności
Polacy najrzadziej wybierają wpłatę na rzecz proekologicznej organizacji pozarządowej (11 proc.), jazdę hybrydowym lub elektrycznym samochodem (14 proc.), częściowe
korzystanie z energii słonecznej w gospodarstwie domowym (16 proc.). 7 proc. przyznaje, że nie zrobiło nic w tym kierunku.

Czynności podjęte przez respondentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy w celu zmniejszenia skutków zmian klimatycznych:
Zmniejszenie zużycia wody
Zmniejszenie zużycia plastiku
Kupowanie energooszczędnych urządzeń, takich jak zmywarki i lodówki
Materiały z recyklingu (np. plastik, karton, itp.)
Korzystanie z transportu publicznego (np. autobus, metro, pociąg itp.)
Kupowanie z drugiej ręki (np. sklepy z używanymi rzeczami)
Kompostowanie resztek jedzenia
Kupowanie produktów zrównoważonych/recyklingowanych
Uprawianie więcej własnych produktów
Udział w lokalnej akcji sprzątania środowiska
Częstsze spożywanie wegetariańskich produktów
Zasilanie przynajmniej części mojego domu energią słoneczną
Jazda pojazdem oszczędzającym paliwo (np. hybrydowym, elektrycznym)
Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji ekologicznej/organizacji pozarządowej
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zrobiłem/zrobiłam nic, aby przyczynić się do ograniczenia skutków zmian klimatycznych
Inne - proszę określić

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pytanie: Które z poniższych działań, jeśli w ogóle, podjął/podjęła Pan/Pani w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, aby pomóc zmniejszyć
skutki zmian klimatycznych? Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Respondenci zapytani o to, co blokuje ich przed większą aktywnością w tym zakresie, mówią przede wszystkim o tym, że eko-produkty są zbyt drogie (43 proc), że
nie widzą wokół siebie osób, które podejmowałyby działania proekologiczne (27 proc.) i, że nie wiedzą, jak to zrobić (24 proc). Jedna piata badanych (21 proc.)
uważa, że poprzez swoje zachowanie nie zrobi różnicy środowisku, 16 proc. przyznaje, że nie ma na to czasu, 8 proc. uważa, że środowisko zregeneruje się samo. Tym co
rzuca się w oczy w wynikach badania we wszystkich analizowanych krajach, jest jednak brak wiedzy, jak to robić.

Co powstrzymuje Pana/Panią przed zrobieniem czegoś więcej,
aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych?
Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.

43%

27%

24%

24%
16%

Zrównoważone
Nie widzę, by ludzie
produkty są zbyt drogie
wokół mnie
podejmowali działania

Nie wiem jak

Nie mam czasu

8%

7%

Środowisko samo się
poprawi

Inni ludzie zachowują
się w sposób
zrównoważony, więc ja
nie muszę

Polaków nie wie w jaki
sposób mogłoby
ograniczać skutki zmian
klimatycznych

Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Najważniejsze działania, które – zdaniem Polaków – powinny podjąć ich lokalne społeczności, aby działały w sposób bardziej zrównoważony, to wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków użyteczności publicznej (48 proc.), zwiększenie terenów zielonych poprzez tworzenie parków czy ogrodów (48
proc.) i ustanowienie limitów zużycia wody (42 proc). Ten ostatni punkt jest charakterystyczny dla naszego kraju. Na takie rozwiązanie wskazuje dwa razy mniej
Francuzów, Brytyjczyków, niemal połowę mniej Włochów, a także znacznie mniej Niemców.

5 najważniejszych działań dla lokalnych społeczności:
#2 Tworzenie większej liczby parków i ogrodów jako przestrzeni zielonej (48%)
#3 Opracowanie ograniczeń zużycia wody (42%)

#1

48%

Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii do zasilania budynków publicznych
/ Tworzenie większej liczby parków i
ogrodów jako przestrzeni zielonej

#4 Tworzenie lokalnych centrów recyklingu (41%)
#5 Wdrożenie niskoemisyjnego transportu publicznego (40%)
#6 Wymaganie/budowa energooszczędnych budynków (40%)
#7 Promowanie korzystania z transportu publicznego lub pojazdów przyjaznych dla środowiska (39%)
#8 Przebudowy dróg/ulic w celu zachęcenia do bezpiecznego poruszania się rowerem i pieszo (39%)
#9 Organizowanie lokalnych centrów kompostowania lub programów zbierania odpadów
z gospodarstw domowych (30%)

#10 Tworzenie ogrodów dla społeczności w celu uprawy żywności do użytku lokalnego (28%)
#11 Opracowanie lokalnych ograniczeń emisji dla budynków i pojazdów (28%)
#12 Nie uważam, że moja społeczność powinna robić cokolwiek, aby być bardziej zrównoważoną (7%)
#13 Inne – proszę określić (1%)

Pytanie: Które z poniższych działań, jeśli w ogóle, Pana/Pani społeczność lokalna powinna podjąć, aby być bardziej zrównoważona?
Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Pięć priorytetów, które badani widzą dla korporacji, to zmniejszenie ilości plastiku stosowanego w produktach (56 proc.), zmniejszenie ilości wody zużywanej do
produkcji (54 proc.), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania swoich obiektów (53 proc.), ponowne wykorzystanie odpadów w procesie produkcji
(52 proc.) oraz zmniejszenie ich ilości (51 proc.). Ograniczenie zużycia wody dla Polaków jest znacznie ważniejsze niż dla ankietowanych z innych krajów.

5 najważniejszych działań dla korporacji:
#2 Zmniejszenie ilości wody zużywanej podczas produkcji (54%)
#3 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania swoich obiektów (53%)

#1

56%

Zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych
używanych w produktach

#4 Ponowne wykorzystanie odpadów w produkcji (52%)
#5 Zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez obiekty (51%)
#6 Wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu i odnawialnych w opracowywanych produktach (49%)
#7 Tworzenie procedur w zakresie odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi (33%)
#8 Opowiedzenie się za międzynarodowymi porozumieniami na rzecz globalnych rozwiązań w zakresie klimatu
i ich wspieranie (np. międzynarodowe porozumienie w sprawie tworzyw sztucznych) (32%)

#9 Określenie ambitnych celów w zakresie klimatu ukierunkowanych na osiągnięcie neutralnej lub ujemnej emisji
dwutlenku węgla (31%)

#10 Opowiedzenie się za zasadami i procesem decyzyjnym opartymi na nauce (23%)
#11 Inwestowanie w różnorodnych pracowników (21%)
#12 Korporacje nie powinny nic robić, aby ich działalność była bardziej zrównoważona (5%)
#13 Inne – proszę określić (1%)

Pytanie: Które z poniższych działań, jeśli którekolwiek, Pana/Pani zdaniem, firmy powinny traktować priorytetowo, jeśli chodzi
o budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich? Proszę wybrać pięć najważniejszych.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Środowisko
Co powinno być kluczowe dla społeczeństwa? Znalezienie sposobów wytwarzania energii odnawialnej do zasilania domów czy pojazdów (60 proc., w porównaniu
do 65 proc. na całym świecie), opracowanie metod eliminowania odpadów w produkcji (58 proc.), stworzenie nowych technologii, które redukują emisję gazów
cieplarnianych (57 proc.) oraz monitorują zanieczyszczenie powietrza (56 proc.), a także wypracowanie rozwiązań, które ochronią nas przed ekstremalnymi
warunkami pogodowymi (53 proc.).

5 najważniejszych działań dla społeczeństwa:
#2 Opracowanie nowych sposobów eliminacji odpadów w całej produkcji (58%)

#1

60%

Znalezienie nowych sposobów
wytwarzania energii odnawialnej do
zasilania domów, pojazdów itp.

#3 Rozwój nowych technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla/gazów cieplarnianych (57%)
#4 Opracowanie nowych technologii oczyszczania i monitorowania substancji zanieczyszczających
powietrze (56%)

#5 Tworzenie rozwiązań w celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych (53%)
#6 Uczynienie pojazdów paliwooszczędnych dostępnymi cenowo i przystępnymi dla wszystkich (51%)
#7 Przetwarzanie wody deszczowej i mgły w czystą wodę pitną (50%)
#8 Wspieranie szerokiego rozpowszechnienia publicznego transportu elektrycznego (42%)
#9 Przewidywanie najlepszego czasu i miejsca w celu sadzenia roślin, aby nie dopuścić do marnowania
żywności (42%)

#10 Badania nad życiem w kosmosie lub na innych planetach, aby rozwiązać problemy związane z ochroną
środowiska (np. przeludnienie, zmiany klimatyczne itp.) (30%)

#11 Inne – proszę określić (1%)
Pytanie: Jakie postępy w dziedzinie środowiska/zrównoważonego rozwoju powinny być Pana/Pani zdaniem priorytetowe dla
społeczeństwa w ciągu najbliższych pięciu lat? Proszę wybrać pięć najlepszych propozycji.
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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STEM
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STEM
Co przeszkodziło/przeszkadza Panu/Pani w karierze w dziedzinie
nauki, technologii, inżynierii lub matematyki (STEM)?
(Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi)

#2 Nie mam/nie miałem dostępu do angażujących i interesujących zajęć

1 na 10

w dziedzinie STEM w szkole/na uczelni (34%)

#3 Nie wierzę/nie wierzyłem/nie wierzyłam, że jestem/byłem/byłam

ankietowanych osób rozważała karierę
w STEM, ale nie podążyła tą ścieżką (10%)

wystarczająco inteligentny/inteligentna (31%)

#4 Nie mogę/nie mogłem/mogłam pozwolić sobie na opłaty i materiały do nauki

w dziedzinie STEM (29%)

#5 Nie znam nikogo, kto pracowałby w STEM (23%)

59%

Polaków uważa, że w edukację
w dziedzinach ścisłych trzeba
włączyć grupy mniejszościowe
i grupy posiadające
niedostateczne zasoby.

#6 Nie widziałem/widziałam, w jaki sposób praca w STEM umożliwiłaby mi

uczynienie świata lepszym (17%)

#7 Nie czułem/czułam się związany/związana ze społecznością na moim

uniwersytecie/w szkole, więc odszedłem/odeszłam przed ukończeniem studiów (14%)

#8 Doświadczyłem/doświadczyłam uprzedzeń lub dyskryminacji ze względu
na moją płeć (13%)
#9 Moja rodzina mi to odradzała (8%)

Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=104 (osoby, które rozważały karierę w STEM, ale nie podążyły
tą ścieżką)

© 3M 2021 All Rights Reserved. 3M Confidential.

25

STEM
Badani zapytani o to, co korporacje mogłyby zrobić, aby rozwinąć i wzmocnić edukację w tym
zakresie, wskazali przede wszystkim na tworzenie zasobów, które umożliwiłyby dzieciom
angażowanie się w nauki ścisłe od najmłodszych lat.

Jakie jest najważniejsze działanie, któremu korporacje powinny nadać
najwyższy priorytet w zakresie edukacji związanej z nauką, technologią,
inżynierią i matematyką (STEM)?

#1

Tworzenie zasobów umożliwiających dzieciom angażowanie się
w nauki ścisłe od najmłodszych lat (33%)

#2

Prowadzenie programów, takich jak staże, obozy letnie i warsztaty,
aby wspomóc uczniów w nauce STEM (24%)

#3

Zapewnianie stypendiów uczniom, którzy są niedostatecznie
reprezentowani (24%)

#4

Pomoc w zapewnieniu uczniom z niedostatecznie reprezentowanych
grup/grup mniejszościowych równego dostępu do nauki STEM (19%)
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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STEM

41%

Polaków uważa, że rynek pracy
w grupie pracowników jest
zróżnicowany pod względem płci
Równocześnie

55%

z nich mówi, że sytuacja
ulega poprawie

Pytanie 1.: Czy uważa Pan/Pani, że w grupie pracowników STEM istnieją różnice między płciami?
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
Pytanie 2.: Czy uważa Pan/Pani, że różnice między płciami w kadrze STEM ulegają poprawie, pogorszeniu czy pozostają bez zmian?
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=409 (osoby, które stwierdziły, że różnice występują)
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Szkolnictwo
branżowe
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Szkolnictwo branżowe
Spośród respondentów 16 proc. zadeklarowało, że aktualnie wykonuje pracę w zawodzie wykwalifikowanym. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) nigdy nie
myślała o rozwoju w tym kierunku. Mniej niż jedna trzecia (28 proc.) brała tę ścieżkę kariery pod uwagę.

56%
16%

Respondentów zadeklarowało,
że aktualnie wykonuje pracę
w zawodzie wykwalifikowanym

Ponad połowa ankietowanych nigdy
nie myślała o rozwoju w kierunku STEM

Pytanie: Czy obecnie posiada Pan/Pani lub kiedykolwiek myślał/myślała Pan/Pani o pracy w zawodzie wykwalifikowanym?
Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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Szkolnictwo branżowe
Dla badanych, którzy myśleli o pracy w zawodzie wykwalifikowanym, jak i tych, którzy nie brali tego pod uwagę, największą barierą był brak możliwości rozwoju
kariery zawodowej (37 proc.). Równocześnie niemal jedna trzecia badanych uznała, że nie było jej stać na uczenie się w szkole zawodowej czy technikum (32 proc.) lub
po prostu miała inne pasje i pomysły na swoją przyszłość (31 proc.).

Co przeszkodziło/przeszkadza Panu/Pani w karierze w dziedzinie
nauki, technologii, inżynierii lub matematyki (STEM)?
Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.

37%

32%

31%
18%

Brak wystarczających
możliwości rozwoju kariery

Nie stać mnie było na
specjalistyczną/zawodową
szkołę, aby nauczyć się zawodu
specjalistycznego

Miałem/miałam inne pasje,
które chciałem/chciałam
realizować w ramach pracy

Nie wiedziałem/wiedziałam, że
praca w zawodzie
specjalistycznym stanowi
możliwość kariery

16%

Nie sądzę, że zarobię
wystarczająco dużo

10%

9%

Istnieje negatywna lub
niekorzystna stygmatyzacja
związana z zawodami
specjalistycznymi

Moja rodzina mi to
odradza/odradzała

6%
Inne - proszę okreslić

Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=845 (Osoby, które myślały o podjęciu pracy w zawodzie
wykwalifikowanego pracownika, ale obecnie nie mają takiej możliwości, oraz osoby, które nigdy o tym nie myślały)
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Szkolnictwo branżowe
Jednocześnie 84 proc. Polaków widzi wiele możliwości na rynku pracy dla absolwentów techników i szkół zawodowych, a 89 proc. Polaków uważa, że
potrzebujemy w kraju więcej wykwalifikowanej siły roboczej. 83 proc. Polaków nie chce podjąć się pracy w zawodach wykwalifikowanych, mimo szacunku dla osób,
które te prace wykonują.

W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z każdym z poniższych
stwierdzeń dotyczących zawodów specjalistycznych? :
(Podsumowanie tylko odpowiedzi „Zgadzam się”)

58%

Ponad połowa badanych uważa,
że zarobiłaby tyle samo pieniędzy
z dyplomem szkoły
zawodowej/technikum, co po
ukończeniu tradycyjnego uniwersytetu.

89%

Potrzeba więcej pracowników wykonujących zawody specjalistyczne

84%

Istnieje wiele możliwości zatrudnienia w zawodach specjalistycznych

83%

Szanuję osoby, którzy wykonują zawody specjalistyczne, ale sam/sama
ich nie wykonuję

79%

Ufam, że specjalistyczne/zawodowe szkoły zapewnią mi wykształcenie wymagane
do udanej kariery

75%

Zawody specjalistyczne zależą od wykształcenia w dziedzinie STEM

58%

Uważam, że zarobię tyle samo, pracując w zawodzie specjalistycznym, co w zawodzie
wymagającym ukończenia tradycyjnych czterech lat zajęć na uniwersytecie / w szkole

Źródło: State of Science Index, 3M, wrzesień – grudzień 2021, N=1003
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State of Science Index – o badaniu
State of Science Index
„State of Science Index” to badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez
firmę 3M na reprezentatywnej grupie osób (N=1000 respondentów w każdym kraju, 18+) w 17 krajach.
Badanie przeprowadzane jest metodą CAWI. Ankieta badawcza dotyczy 4 zidentyfikowanych przez
3M kluczowych obszarów prezentujących postawy społeczne wobec nauki i technologii, tj. zaufanie
do nauki (1), kapitał społeczny w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjnotechnicznych (2), zrównoważony rozwój (3) oraz wspólna odpowiedzialność (4). Badaniem są objęte
takie kraje, jak Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, Meksyk, Polska, Singapur, Korea
Południowa, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i USA oraz Emiraty Arabskie, Kolumbia, Australia
i Włochy, które dołączyły do przedsięwzięcia w tej edycji (luty-marzec 2021). W 2021 roku zrealizowano
piątą i szóstą edycję badania (pierwsza edycja została przeprowadzona w 2017 roku). Polska jest
uwzględniona w nim od początku. Wyniki globalne dostępne są na stronie 3M.

Kontakt dla mediów
Michał Proszowski
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