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Problem i rola młodzieży 
Zmiany klimatu budzą z roku na rok coraz większe emocje. Jak podaje IPCC (Międzyrządowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu) w 2017 roku wywołane przez ludzi globalne ocieplenie sięgnęło około 

1°C w porównaniu do okresu przedindustrialnego, a wzrost temperatur obserwujemy w tempie 

0.2°C na dekadę.1 Pomimo doświadczenia pandemii, aż 78% Polaków uważa, że stan, w jakim 

znalazła się Ziemia jest poważny i wymaga natychmiastowych działań.2 Celem tej analizy jest 

spojrzenie na zagadnienie zmian klimatu z perspektywy młodych w Polsce, w szczególności ich 

postaw, wiedzy o problemie, podejmowanych działań i możliwych sposobów wywierania wpływu 

przez młodych na organy władzy publicznej. 

Zmiany klimatu postrzegano kiedyś jako problem środowiskowy ze skutkami gospodarczymi - 

problem, którego konsekwencje leżą w odległej przyszłości.3 Obecnie w dyskursie publicznym 

klimat jest również wiązany z porządkiem społecznym.4 W związku z tym spojrzenie na problem 

z perspektywy młodych ludzi jest uzasadnione z kilku powodów. Mamy obecnie największe 

światowe pokolenie młodych ludzi (według ONZ świat zamieszkuje teraz 1.8 miliarda ludzi 

w wieku 10-245). Z koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika, że to w trosce o dobrobyt 

przyszłych pokoleń ludzkość stawia sobie za cel zaprzestanie ciągłego czerpania z zasobów 

nieodnawialnych. W kwestii polityki klimatycznej młodzież jest więc wyjątkowym 

interesariuszem, który odczuje jej skutki w większym stopniu niż starsze pokolenie. Wiąże się to 

ze złożonym zagadnieniem sprawiedliwości międzypokoleniowej (intergeneracyjnej) - 

problemem należącym do wielu gałęzi prawa i polityki. Ponadto młodzi dorośli, licealiści, studenci 

często sami widzą (i określają) siebie jako grupę, która jest związana ze zmianami klimatycznymi. 

Oczywiście, zbyt daleko idącym byłoby przyjąć, że młode pokolenie jest homogeniczną grupą 

i każdemu jej członkowi zależy w tym samym stopniu na przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

 
1 Dostępne pod adresem: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf 
[07.07.2021 r.] 
2 Dostępne pod adresem: https://ziemianieatakuja.pl/ [07.07.2021 r.] 
3 Gupta J. (2014) The history of climate global governance. Cambridge University Press. 
4 Allan, J. (2020) The New Climate Activism: NGO authority and participation in climate change governance. 
University of Toronto Press. 
5 Dostępne pod adresem: https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action [07.07.2021] 
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Najogólniej rzecz ujmując, niektórzy młodzi ludzie są aktywni zarówno na poziomie 

indywidualnym jak i kolektywnym6, podczas gdy inni pozostają niezainteresowani7. 

W tym kontekście nie bez znaczenia jest formowanie się wśród młodych dorosłych postaw 

prospołecznych “dzięki” zmianom klimatu. Na podobnej zasadzie problem smogu w polskich 

miastach okazał się w przeszłości katalizatorem zainteresowania ochroną jakości powietrza 

w polskich miastach. Można spojrzeć na skupienie się młodzieży na klimacie jako ćwiczenie 

świadomości społecznej, która bez wątpienia jest zjawiskiem pożądanym. 

Zasadnicza rola młodych ludzi w działaniach na rzecz klimatu została potwierdzona ostatnio przez 

niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie z Karlsruhe przychylili 

się do stanowiska młodych aktywistów. Uznano, że niemiecka ustawa klimatyczna jest niezgodna 

z konstytucją i godzi w podstawowe wolności, gdyż władze krajowe zaniedbały wyznaczenie 

wystarczająco precyzyjnych i strategicznych celów emisyjnych. Tym samym niemiecki rząd nie 

wywiązał się ze swojego obowiązku ochrony interesów przyszłych pokoleń.8 Interesujące z tej 

perspektywy są ostatnio wniesione polskie pozwy o uznanie odpowiedzialności państwa 

za zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego obywateli, jako że jedną z pozywających Skarb 

Państwa jest licealistka. 

 

Młody Europejczyk, młody Polak 
To, czy młodzi Polacy są w jakimś stopniu odmienną grupą od swoich zagranicznych rówieśników 

sprowadza się do między innymi do pytania, czy w Polsce globalne ocieplenie naprawdę budzi 

takie emocje jak np. na zachodzie Europy. Ogólnoeuropejskie badania9 z jesieni 2020 roku, 

w ramach których przeprowadzono ankiety wśród młodych ludzi (w wieku od 15 do 35 lat) 

w 23 krajach europejskich wskazują, że prawie połowa (46%) młodych Europejczyków uważa 

 
6 Zob. O'Brien, K., E. Selboe, and B. M. Hayward. (2018) Exploring youth activism on climate change: dutiful, 
disruptive, and dangerous dissent. Ecology and Society 23(3):42. https://doi.org/10.5751/ES-10287-230342 
7 Zob. Hibberd, M., and A. Nguyen. (2013) “Climate Change Communications & Young People in the Kingdom: 
A Reception Study.” International Journal of Media & Cultural Politics 9 (1): 27–46. 
8 Dostępne pod adresem: https://news.climate.columbia.edu/2021/05/28/german-court-sides-with-youth-climate-
activists-to-safeguard-human-rights/ [15.07.2021 r.] 
9 Dostępne pod adresem: https://ekonsument.pl/materialy/publ_688_co_mlodziez_mowi_o_zmianach_klimatu.pdf 
[8.07.2021 r.] 
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zmiany klimatu za jeden z najpoważniejszych problemów dotyczących całego świata. To oznacza, 

że stawiają tę kwestię na pierwszym miejscu pośród wymienionych problemów, nawet w czasie 

pandemii COVID-19. Na drugim miejscu znalazła się „degradacja środowiska naturalnego, w tym 

np. zanieczyszczenie powietrza, wylesianie i wymieranie zwierząt” (44%). 

Zaniepokojenie zmianami klimatu wśród młodych Europejczyków jest znaczne - 46% martwi 

się nimi “bardzo” lub “ekstremalnie”, natomiast mniejsza część młodych ludzi w Polsce odczuwa 

taki stopień zaniepokojenia - tylko 30%.  

Towarzyszy temu jednak bardzo wysokie poparcie idei interwencji państwa - aż 74% młodych 

Polaków uważa, że jeśli plany rządu nie obejmują przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 

wpływa to negatywnie na gospodarkę. Podobny procent młodych Europejczyków uważa tak samo 

(70–75%). Badanych Polaków i Europejczyków łączy też utożsamianie się ze stwierdzeniem, 

że bardziej rozwinięte gospodarczo, bogatsze kraje powinny podejmować największe wysiłki 

natury gospodarczej i politycznej na rzecz zmniejszania skutków zmian klimatu (43% młodych 

Europejczyków i 46% młodych w Polsce)10.  

Podobny trend pokazują badania nad grupą polskiej młodzież z terenów wiejskich z Podkarpacia. 

Respondenci z tej grupy, odpowiadając na pytanie czy zgadzają się z twierdzeniem, że zmiany 

klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji odpowiedzieli 

w 54%, że “raczej tak”, a w 24% że “zdecydowanie tak”.11 

Z tego wynikałoby, że poza stopniem zaniepokojenia problemem (nieco niższym u młodych 

Polaków) nie widać tu na pierwszy rzut oka większych różnic w poglądach polskiej młodzieży 

w porównaniu z resztą Europy - a przynajmniej tych deklarowanych w ankietach. 

 

Postawy i (nie)zaangażowanie 
Odrębnym zagadnieniem jest sposób, w jaki z wizją zmian klimatu radzą sobie młodzi ludzie i czy 

za deklarowanymi emocjami stoi poczucie odpowiedzialności i chęć rzeczywistych działań. 

 
10 Tamże.  
11 Dostępne pod adresem: https://doi.org/10.30858/zer/125589 [8.07.2021 r.] 
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Z badań12 prowadzonych na Uniwersytecie SWPS, podczas których przeprowadzono kilka 

wywiadów grupowych z 40 młodymi Polakami, wynika, że prezentują oni całą mozaikę sposobów 

na mierzenie się z problemem kryzysu klimatycznego. Dzięki metodologii badania możliwe było 

spojrzenie na postawy “zwykłych” młodych obywateli oraz młodych aktywistów. Wśród tych 

pierwszych można zauważyć, że ekologia traktowana jest często tylko jako wybór konsumencki, 

co sprawia, że “bycie eko” sprowadza się do myślenia w kategoriach własnych utylitarnych 

korzyści (np. zdrowotnych). Łączy się to z małym poczuciem sprawczości i brakiem wiary 

w skutki poza gospodarstwem domowym. W przeciwieństwie do tego młodzi aktywiści traktują 

ograniczenie konsumpcji jako jeden aspekt działań, wpisujących się w szerszą postawę 

obywatelską. 

Co dość charakterystyczne, wyniki tych badań wskazują, że świadomość kryzysu klimatycznego 

niekoniecznie przekłada się na zaangażowanie w indywidualne praktyki środowiskowe 

(sortowanie śmieci itp.) wśród młodych. W grę wchodzi tu kwestia powątpiewania w sens takich 

praktyk i skalę ich realnego wpływu (przy jednoczesnej świadomości kryzysu klimatycznego). 

Drugim aspektem są motywacje do takich indywidualnych praktyki inne niż chęć ochrony klimatu. 

Przykładem takiej motywacji jest potencjalna sankcja finansowa za niestosowanie się do danej 

praktyki czy wspomniana moda na konsumowanie określonych kategorii dóbr. 

Dodać warto, że to co różnicuje postawy młodych Polaków wobec kryzysu klimatycznego, to ich 

stosunek do postępu i stosunek do przyrody. Im większy sceptycyzm wobec kapitalistycznego 

porządku społecznego i im głębsza relacja z przyrodą, tym większa wiara w zmiany klimatu 

i przejmowanie się problemem klimatu.13 

 

Edukacja formalna a wiedza o klimacie 
Opinie i postawy młodych Polaków kształtowane są w oparciu o wiedzę o klimacie czerpaną 

głównie z Internetu oraz programów telewizyjnych, wiadomości, filmów dokumentalnych oraz 

 
12 Dostępne pod adresem: https://issuu.com/dominika.blachnicka/docs/raport_klimatyczny_web [8.07.2021 r.] 
13 Ibidem. 
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kanałów przyrodniczych.14 Dostęp do informacji w sieci i mediach społecznościowych 

zdecydowanie przyczynia się do popularyzacji tematu zmian klimatu wśród młodzieży, jednak 

trzeba zaznaczyć problem braku wiarygodności niektórych treści internetowych 

i powierzchowności wiadomości ekologicznych w mediach. W konsekwencji wiedza na temat 

ekologii i stanu zagrożenia klimatycznego jest nadal pobieżna i fragmentaryczna. Zgodnie 

z wcześniej przytaczanymi już badaniami przeprowadzonymi na uniwersytecie SWPS, większość 

uczestników i uczestniczek badanych grup fokusowych nie potrafiła poprawnie wskazać 

kluczowych problemów mających wpływ na globalne ocieplenie. Jednocześnie, cechował ich 

głęboki problem zaufania w tym obszarze: nie wiedzieli, komu mogą ufać.15 Zwracano również 

uwagę na fakt, że społeczne zaniepokojenie danym problemem ekologicznym, na przykład suszą 

podczas wiosny 2020 roku, wynika wprost z częstotliwości pojawiania się tych tematów 

w mediach.16 

W związku z powyższym trwa debata na temat edukacji klimatycznej w polskim szkołach. 

Zaangażowane jest w nią środowisko organizacji pozarządowych. Rzetelna edukacja o klimacie 

to jeden z postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Stopniowo tą kwestią zaczynają 

zajmować się też młodzieżowe ciała doradcze Ministra Klimatu i Środowiska, o czym będzie 

jeszcze mowa. Ponadto edukacja klimatyczna w polskich szkołach była jednym z priorytetów 

działań Rzecznika Praw Obywatelskich, co potwierdził swoim wystąpieniem do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej17. Kwestia zmian klimatu, w tym edukacja klimatyczna, nie była natomiast 

dotychczas przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka.18 

Zgodnie z art. 1 pkt 15) ustawy Prawo oświatowe celem systemu oświaty jest między innymi 

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju 

oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.19 

 
14 Dostępne pod adresem: https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-
mlodych-doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany [8.07.2021 r.] 
15 Dostępne pod adresem: https://issuu.com/dominika.blachnicka/docs/raport_klimatyczny_web  
[9.07.2021] 
16 Dostępne pod adresem: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Edukacja-Klimatyczna-w-
Polsce.pdf [21.07.2021 r.] 
17 Dostępne pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men 
[9.07.2021] 
18 Słowo “klimat” w sprawozdaniu z działalności RPD za 2020 rok pojawia się tylko raz, w kontekście objęcia 
patronatem konferencji uczniów o tematyce środowiskowej. Sprawozdanie dostępne pod adresem: 
https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja_rpd_za_rok_2020.pdf [22.07.2021] 
19 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 
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Przepis ten był niejednokrotnie powoływany w oficjalnych odpowiedziach rządowych 

na propozycje wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych 

i sposobów przeciwdziałania ich skutkom (por. odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej na interpelację w sprawie poszerzania świadomości klimatycznej wśród 

dzieci i młodzieży20 czy odpowiedź tegoż Ministerstwa na pismo Młodzieżowego Strajku 

Klimatycznego21). Stanowiska te w podobnym tonie utrzymują, że edukacja ekologiczna 

w obecnym kształcie jest wystarczająca, powołując się na wybrane fragmenty podstaw 

programowych dotyczących relacji człowiek - środowisko. 

Pewną zmianą w tym zakresie wydaje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

3 czerwca 2020 r.22, które wprowadza powinność realizacji podczas tzw. godziny wychowawczej 

“zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, 

klimatycznych i ochrony środowiska”. Dotyczy to szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 

roku szkolnego 2020/2021. Jednak wydaje się, że nie można przeceniać wrzucenia zagadnień 

związanych z klimatem do przysłowiowego worka razem z tematem zdrowia, prawa i finansów. 

Temat zmian klimatu powinien być poruszany podczas nauki przedmiotów ścisłych w kontekście 

całości zagadnień omawianych na tych zajęciach. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

postuluje, że edukacja ta powinna być prowadzona w sposób integrujący różne dziedziny wiedzy 

– od fizyki, przez biologię do nauki o społeczeństwie, a elementy edukacji o klimacie powinny 

być wprowadzone do poszczególnych przedmiotów jako przykłady i problemy do rozwiązania.23 

Trudno więc oczekiwać, że przyjęte we wspomnianym rozporządzeniu rozwiązanie uporządkuje 

rozproszoną już wiedzę młodych ludzi o zmianach klimatu i wyposaży ich w narzędzia 

do zwalczania tzw. fake newsów. Wiele zależy od chęci nauczyciela czy dyrekcji - w końcu trudno 

spodziewać się w rozporządzeniu formalnej procedury postępowania w przypadku braku 

przeprowadzenia takich lekcji.  

 
20 Dostępne pod adresem: https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BSWHSG [9.07.2021 r.] 
21 Dostępne pod adresem: http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBR6HW3/$FILE/i08218-o1.pdf [9.07.2021] 
22 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (tj. 
Dz.U. 2020 poz. 1008). 
23 Dostępne pod adresem: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Edukacja-Klimatyczna-w-
Polsce.pdf [21.07.2021 r.] 
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Odnotować także należy w tym kontekście kampanię WWF #TakDlaEdukacjiKlimatycznej 

oraz zorganizowany przez m.in. Global Compact Polska Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej. 

Podczas spotkania odbyła się premiera raportu “Edukacja klimatyczna w Polsce”, w tworzeniu 

którego oprócz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów wzięli też udział 

przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki. W raporcie z jednej strony MEN konsekwentnie 

zapewnił, że obecna podstawa programowa jest wystarczająca, a szkoła może zorganizować 

dodatkowe zajęcia edukacyjne (wymagania i treści określone w podstawach programowych są 

kompleksowe i umożliwiają nauczycielom poruszanie najistotniejszych tematów z tego obszaru).24 

Z drugiej strony wydaje się, że można spodziewać się dalszych zmian na tym polu, ponieważ resort 

podkreślił wsparcie dla szkół chcących takie zajęcia organizować, dzięki dostępnym materiałom 

(scenariusze lekcji, webinary, e-podręczniki) pomocnym w prowadzeniu zajęć o klimacie. MEiN 

zaznaczał również fakt, że programy kształcenia przyszłych nauczycieli na studiach i studiach 

podyplomowych spełniają wymagania dla odpowiedniego standardu edukacji o klimacie.25 

Ministerstwo nieoficjalnie zapowiada kolejne zmiany, takich jak opracowanie kolejnej reformy 

oświaty w zakresie edukacji klimatycznej, aby pojawiła się ona w polskich szkołach 

w 2023 roku.26  

System change - not climate change, czyli protest 
Być może najbardziej charakterystycznym i obecnym w mediach przejawem aktywności młodych 

w sferze polityki klimatycznej jest protest. Nie sposób nie wspomnieć o Młodzieżowym Strajku 

Klimatycznym (MSK) - międzynarodowym ruchu uczniów i studentów protestujących przeciwko 

bierności polityków w zakresie zmian klimatu. MSK jest częścią globalnej inicjatywy Fridays for 

Future, inspirowanej działaniami społecznymi Grety Thunberg. Członkowie Strajku określają się 

nie jako ekspertów w sprawach ekologii, ale młodzież świadomą zagrożenia jakim jest katastrofa 

klimatyczna i walczącą o prawo do swojej przyszłości27. 

 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Dostępne pod adresem: https://klimat.rp.pl/ludzie/8858-minister-czarnek-edukacja-klimatyczna-w-szkolach-od-
2023-r/ 
[12.07.2021] 
27 Dostępne pod adresem: https://www.msk.earth/ [12.07.2021] 
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Specyfika tego globalnego ruchu nie ułatwia wysnucia zbyt wielu wniosków o podejściu stricte 

polskiej młodzieży - organizacje typu FFF są w Polsce niejako implantami zagranicznych 

rozwiązań, promującymi jednolite globalnie idee wiążące się z koniecznością przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest wyrazem glokalizmu, o czym 

świadczy organizacyjny podział ruchu na polskie miasta (lokalna inicjatywa partycypacji 

w połączeniu z globalnym problemem). We wrześniu 2019 strajki odbyły się w 60 polskich 

miastach, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach 

czy Zakopanem, a także w tych mniejszych, takich jak Rybnik, Mrągowo czy Żyrardów28, 

co dowodzi o popularności działań wolontariackich i spontanicznych jako formy aktywności 

młodych na rzecz klimatu. 

Przedmiotem tej analizy nie będzie ocena efektów protestów klimatycznych. Mają one znaczenie 

nade wszystko dla samych uczestników i są wspomnianym ćwiczeniem świadomości społecznej. 

Strajki mogą łączyć młodych Polaków chcących wyrazić w symboliczny, ale zorganizowany 

sposób swoje emocje i stanowisko polityczne, a przede wszystkim mogą być punktem wyjścia dla 

dalszej aktywizacji społecznej młodzieży. 

 

Potencjał młodzieżowych rad i sejmików - głos polskiej młodzieży 
w sprawie klimatu na poziomie lokalnym 
Wyjątkową formą partycypacji młodych w sprawach publicznych są młodzieżowe rady, 

reprezentujące społeczność lokalną. Powołanie młodzieżowej rady ma upowszechniać ideę 

samorządową wśród młodych ludzi (art. 5b w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie 

gminnym29). Wydaje się, że potencjał wykorzystania tych organów konsultacyjnych jako narzędzi 

optowania za polityką opartą na koncepcji zrównoważonym rozwoju jest spory, o czym świadczy 

popularność młodzieżowych rad. Po wprowadzeniu tej formy partycypacji obywateli do ustawy 

 
28 Dostępne pod adresem: https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/protest-tysiecy-miasta-w-
obronie-klimatu/ [12.07.2021] 
29 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 
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samorządowej w 2001 roku przez 19 lat w Polsce powstało ponad 500 młodzieżowych rad gmin, 

a liczba ta w dalszym ciągu się zwiększa.30 

W tym roku przyjęto ustawę31 wzmacniającą rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu 

terytorialnego. Obecnie więc młodzież ma możliwość działania nie tylko na poziomie gminy, 

ale też powiatu i województwa. Rozszerzono charakter młodzieżowej rady z funkcji wyłącznie 

konsultacyjnej - młodzi radni zyskali inicjatywę uchwałodawczą w danym samorządzie. 

Uprawnienia młodzieżowych rad wyraźnie wskazują, że ustawodawca widzi przestrzeń 

do zabrania głosu przez młodzież na poziomie lokalnym w sprawach publicznych - w tym 

w sprawie ochrony klimatu. Praktycznym przykładem wykorzystania tej instytucji dla klimatu 

może być uchwała Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia 

sprzeciwu wobec pojawiających się inicjatyw eksploatacji złóż węgla kamiennego, metanu jako 

kopaliny towarzyszącej oraz metali w stanie rodzimym na terenie województwa śląskiego32. 

W praktyce młodzieżowe sejmiki województw i rady gmin częściej zajmują się szeroko pojętymi 

sprawami “ekologii” niż stricte zmian klimatu. Przykładowo Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Dolnośląskiego prowadzi warsztaty o ekologii33, inne rady organizują konkursy artystyczne czy 

naukowe dla młodych o tej tematyce. Młodzieżowa Rada Dzierzgonia zorganizowała “okrągły 

stół” o ekologii oraz przeprowadziła audyt ekologiczny w swojej gminie.34 

Popularną formą aktywizacji młodych pozostaje organizacja konferencji i innych wydarzeń 

edukacyjnych – na przykład Młodzieżowi Radni z regionu Pomorza byli zaangażowani w debaty 

o inicjatywach proekologicznych i turystyce w swoim regionie35. Można też wskazać 

na inicjatywy skupiające się na współpracy wielu młodzieżowych rad, takie jak Ogólnopolski 

Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii w 2019 r. organizowany przez Młodzieżową Radę 

Krakowa na Politechnice Krakowskiej. Najważniejszym filarem działalności rad i sejmików 

 
30 Dostępne pod adresem: 
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/1476337BF95A07D2C12585D900357157/%24File/576.pdf [13.07.2021] 
31 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. poz. 1038). 
32 Dostępne pod adresem: https://mlodzi.slaskie.pl/content/uchwala-nr-11-2021 [18.07.2021 r.] 
33 Dostępne pod adresem: https://www.mlodziezowysejmik.pl/czym-sie-zajmujemy/ [18.07.2021 r.] 
34Dostępne pod adresem: https://sztum.naszemiasto.pl/mlodziezowi-radni-dzierzgonia-mimo-pandemii-sa-
bardzo/ar/c15-8330402 [18.07.2021 r.] 
35 Dostępne pod adresem: http://www.mlodziez.wzp.pl/europejski-tydzien-mlodziezy-2021/ [18.07.2021 r.] 
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pozostaje więc funkcja aktywizacji i edukacji rówieśników w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska, a mniej liczne wydają się inicjatywy ściśle doradcze, dotyczące zabierania głosu przez 

młodzież a propos konkretnych rozwiązań ekologicznych w gminie, powiecie czy województwie. 

Aby rady i sejmiki mogły sprawnie funkcjonować w zakresie polityki klimatycznej potrzebują 

odpowiedniego wsparcie merytorycznego. Zagadnienie globalnej zmiany klimatu należy 

do złożonych, a brak usystematyzowanej szkolnej edukacji o klimacie nie pomaga młodzieży 

w zabraniu głosu w tej kwestii. Tu uwypukla się ważna rola opiekuna takiej rady, którego wybiera 

rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) spośród kandydatów wskazanych przez 

młodzieżową radę (sejmik). Kluczowa jest także potrzeba konstruktywnej współpracy 

z “dorosłymi” radnymi. 

Omówione rady i sejmiki w swoim założeniu być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń 

w aktywności publicznej i społecznej poprzez zaangażowanie jej w sprawy istotne dla 

społeczności lokalnej. Tym samym, mogą być i w pewnej mierze już są instrumentem udziału 

młodych w dialogu dotyczącym polityki klimatycznej na poziomie jednostki samorządu 

terytorialnego. Mogą wykorzystywać istniejące już zaangażowania młodych w kwestie publiczne, 

takie jak ochrona środowiska i przenosić tę aktywność z działań spontanicznych na poziom 

instytucjonalny. 

 

Głos polskiej młodzieży na poziomie centralnym państwa 
W 2020 roku zarządzeniem Ministra Klimatu36 z powołano Młodzieżową Radę Klimatyczną. 

Do zakresu działania Rady należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami 

administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat 

planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra 

Klimatu, w tym propozycji rozwiązań. W Skład Rady wchodzi 29 członków, każde z województw 

ma w Radzie swojego reprezentanta. 

 
36 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej 
(Dz. Urz. MK z 2020 r. poz. 20 z późn. zm.). 
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W praktyce MRK dotychczas zajmowała się promocją świadomości klimatycznej w mediach 

społecznościowych, utrzymywaniem kontaktów z organizacjami młodzieżowymi i aktywistami, 

a także organizacją inicjatywy mającej na celu dialog środowisk młodzieżowych i odpowiednich 

ministerstw o edukacji klimatycznej (Klimatyczny Dialog Młodzieżowy37). 

Podobnym, ale odrębnym ciałem doradczym jest Młodzieżowa Rada Ekologiczna powołana kilka 

miesięcy później w 2020 roku.38 Jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska, 

a do zakresu działań Rady należy doradztwo w temacie leśnictwa i łowiectwa i podnoszenie 

poziomu wiedzy w tym zakresie wśród młodych ludzi. Młodzieżowa Rada Ekologiczna ma mniej 

do powiedzenia w kwestii klimatu ze względu na dość wąskie spektrum tematyczne, którym 

według zarządzenia powinna się zajmować. Dodatkowo, w praktyce MRE podejmuje zbliżone 

działania do MRK - przykładowo obie rady wspólnie angażują się w dialog o edukacji 

klimatycznej, co skłania do zastanowienia się nad powodem i sensownością istnienia dwóch ciał 

tego typu. 

Za funkcjonowaniem tego typu rad w teorii stoi kilka argumentów: młodzieżowe ciała doradcze 

mogą być pośrednikami pomiędzy kluczowymi graczami na arenie polityki klimatycznej 

a młodym pokoleniem. Mogą pomóc wypełnić lukę między oficjalną retoryką “uwzględniania 

głosu młodego pokolenia” i rzeczywistością, która często nie odzwierciedla tych deklaracji. 

Warto to dodać, że jest to rozwiązanie istniejące za granicą (duński Ungeklimarådet, kanadyjski 

Youth Advisory Council).  

Ich funkcjonowanie niesie jednak za sobą kilka zagrożeń. Należą do nich przede wszystkim 

fasadowość i ryzyko swoistej wsobności (zagrożenie tym, że Rady będą zajmować 

się promowaniem samej Rady i jej członków, a nie idei stojących za ich powołaniem). 

Niewykluczone jest traktowanie klimatu jako karty przetargowej w celu zdobycia poparcia 

młodego elektoratu, czego skutkiem może być prześciganie się kolejnych rządzących 

w powoływaniu coraz to nowszych młodzieżowych ciał doradczych, co ewidentnie można 

 
37 Porozumienie o inicjatywie dostępne pod adresem: 
https://drive.google.com/file/d/10PhGVPbKS5O7CFhspwDyMTH3cZ1OfMaJ/view?fbclid=IwAR23yc__hLSrTjssp
wWyBMXjtqHopEOGIajYyHPatBucM6ztxJuXBduhHPc [15.07.2021 r.] 
38 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Ekologicznej (Dz. Urz. MŚ z 2020 r. poz. 40), zastąpione później zarządzeniem z 19 lutego 2021 r. (Dz. Urz. MKiŚ 
z 2021 r. poz. 17). 
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zakwalifikować jako tzw. youthwashing, pozorne wykorzystanie idei uwzględniania młodego 

pokolenia w dyskusji dla celów wizerunkowych (w nawiązaniu do terminu greenwashing). 

Głos polskiej młodzieży w sprawie klimatu na poziomie międzynarodowym, czyli COP i COY.  
Na poziomie międzynarodowym symboliczny udział polskiej młodzieży we współtworzeniu 

polityki klimatycznej przejawia się głównie przez delegacje młodych uczestniczące w szczytach 

klimatycznych ONZ (Conference of the Parties, czy COP). Przykładowo, podczas COP24 

w Katowicach reprezentanci polskiej młodzieży przekazali wypracowane przez siebie postulaty 

na ręce polskiej oficjalnej delegacji na szczyt,39 w COP25 w Madrycie uczestniczyła 

pięcioosobowa delegacja młodych Polaków. Z oczywistych względów, takich jak skala 

międzynarodowych negocjacji, wpływ tych delegacji jest raczej symboliczny. 

Warto dodać, że szczyty klimatyczne ONZ poprzedzają konferencje młodzieży COY 

organizowane przez YOUNGO (reprezentanta dzieci i młodzieży przy Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - UNFCCC). Niektóre z tych wydarzeń, takie 

jak COY9 w 2013 r. i COY14 w 2018 r., odbyły się w Polsce, a wszystkie są okazją do wyrażenia 

stanowiska przez przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych i wymiany 

międzynarodowych doświadczeń. 

 

Prognozy na przyszłość 
Społeczno-polityczne zaangażowanie młodego pokolenia to zagadnienie relatywnie nowe, warte 

uwagi szczególnie w kontekście ochrony środowiska. Organizacje międzynarodowe takie jak ONZ 

i UE będą coraz częściej brać pod uwagę w swoich strategiach rolę młodych interesariuszy. Można 

spodziewać się uwzględniania znaczenia głosu młodych ludzi w sferze prawnej (przede wszystkim 

w prawie międzynarodowym) – już teraz Porozumienie paryskie z 2015 r. w preambule zaznacza, 

że Strony porozumienia, podejmując działania dotyczące zmian klimatu, powinny respektować, 

promować i uwzględnić swoje odpowiednie zobowiązania dotyczące sprawiedliwości 

 
39 Dostępne pod adresem: https://www.gridw.pl/aktualnosci/grid/2202-elektryczne-autobusy-tereny-zielone-w-
miastach-edukacja-klimatyczna-w-szkolach-mlodzi-proponuja-rozwiazania-dla-klimatu-na-cop24 [18.07.2021 r.] 
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międzypokoleniowej40. Podobnie o uwzględnianiu potrzeb młodzieży jako grupy 

marginalizowanej wspomina Agenda 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to 

tendencja uzasadnione z tego względu, że niemożliwe jest tworzenie strategii dotyczących 

przyszłości bez uwzględniania młodych, tak jak niemożliwe jest mówienie o młodych bez brania 

pod uwagę wizji przyszłości. Co z powyższym związane, trend tworzenia młodzieżowych ciał 

doradczych wydaje się pozostać w przyszłości wzrostowy – także w Polsce. 

Skoro młode pokolenie kładzie mocniejszy nacisk na zrównoważony rozwój w swoich 

preferencjach politycznych, można spodziewać się, że aby zdobyć młodych zainteresowanych 

wyborców partie polityczne będą musiały coraz częściej brać pod uwagę klimat w proponowanych 

przez siebie rozwiązaniach. Gdy obecne młode pokolenie zacznie liczniej głosować (jako że wraz 

z wiekiem wzrasta skłonność do uczestnictwa w wyborach41) niewykluczony jest wzrost 

„zielonych” wyborców. Można zaryzykować tezę, że jeśli próby podjęcia dialogu z decydentami 

państwowymi zostaną zakończone fiaskiem (na skutek charakterystycznego dla młodości 

zderzenia rozbudzonych ambicji z ograniczeniami własnej nieugruntowanej pozycji 

i z ograniczeniami systemu społecznego) obecne pokolenie młodych samo podejmie próbę 

wejścia na scenę polityczną i zaproponowania rozwiązania, których nie mogło poprzeć wcześniej. 

W dużej mierze od kierunku rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce zależy, jakimi sposobami 

będzie nagłaśniane stanowisko młodych w sprawie klimatu. Jeżeli w ocenie środowisk 

młodzieżowych proponowane im przez rząd sposoby na zajęcia stanowiska będą się okazywać 

niewystarczające, spodziewany będzie wzrost ilości nieskoordynowanych ze sobą młodzieżowych 

NGO, które dzięki internetowi mogą mieć ogólnopolski zasięg. 

Wreszcie prawdopodobnie kwestią czasu jest rozwinięcie edukacji o zmianie klimatu w szkołach. 

Ostatnie wysiłki przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (w tym młodych ludzi) w tym 

kierunku oraz zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki dają nadzieję na rozpoznanie znaczenia 

 
40 Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 
2017 r. poz. 36). 
41 Dostępne pod adresem: 
https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/partycypacja_nowych_wyb
orcow.pdf [12.08.2021 r.] 
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edukacji, świadomości społecznej i powszechnego dostępu do rzetelnych informacji o zmianie 

klimatu dla młodych. 

 

Podsumowanie i rekomendacje 
Bez wątpienia zaangażowanie młodych Polaków w debatę publiczną jest zjawiskiem pożądanym. 

Istotna jest rola alternatyw dla zgromadzeń publicznych jako narzędzia oddziaływania 

na decydentów w zakresie polityki klimatycznej przez młodzież. Wyjście z inicjatywą poza 

uliczny protest jest kluczowe dla osiągnięcia namacalnych wyników działań młodych ludzi 

w zakresie ochrony klimatu. 

W tym celu niezmiernie potrzebna jest edukacja o klimacie w szkołach, aby młode pokolenie miało 

dostęp do rzetelnej wiedzę o powodach, skutkach i sposobach przeciwdziałania globalnemu 

wzrostowi temperatur. Wówczas, po pierwsze młodzież może świadomie podejmować decyzje 

wyborcze i konsumenckie. Po drugie może w efektywny sposób starać się wprowadzać 

rozwiązania na różnych poziomach państwa: samorządu terytorialnego, krajowym 

oraz międzynarodowym.   

Niewątpliwą zaletą lobbyingu młodzieży na poziomie jednostki samorządu terytorialnego jest 

wykorzystanie istniejących już i ugruntowanych form aktywności młodzieży: młodzieżowych rad 

gmin, a od ostatniej nowelizacji - również rad powiatów i sejmików województwa, które powinny 

mieć odpowiednie merytoryczne wsparcie radnych i urzędników.  

Co pozytywnie wpłynęłoby na jakość doradztwa młodych w sprawie klimatu na poziomie 

centralnym państwa to działanie w duchu zasady „jakość, nie ilość”, czyli inaczej mówiąc 

„niemnożenie bytów” w postaci młodzieżowych ciał doradczych, które siłą rzeczy zaczynają 

dublować swoją działalność. Sytuacją kuriozalną i niedopuszczalną jest prześciganie się kolejnych 

rządzących w tworzeniu coraz to nowych młodzieżowych komitetów opiniodawczych dla 

własnych celów - idea “silnego” głosu młodego pokolenia w kwestii klimatu niekoniecznie musi 

oznaczać dużą rolę rządu w polityce młodzieżowej. W końcu istnieją także w Polsce młodzieżowe 

organizacje pozarządowe z długimi tradycjami działania. Wyzwaniem oraz koniecznością dla 

środowisk młodzieżowych będzie wspólne działanie i merytoryczna konkretyzacja swoich żądań. 



18 

Wszystkie poziomy (lokalny, krajowy i międzynarodowy) muszą współgrać, żeby ich wysiłki nie 

pozostawały jednostkowe.  

Obok współczesnego rynku pracy, wszechobecnej cyfryzacji i pandemii zmiany klimatu wpisują 

się w pokoleniowe doświadczenie niepewności młodych dorastających dzisiaj w Polsce. 

Działacze klimatyczni muszą zmierzyć się z myśleniem o klimacie w kategoriach jedynie 

konsumenckich, a przede wszystkim z poczuciem braku sprawczości wśród młodych. Gra jest 

warta świeczki, bo bez sukcesów na tym polu wątpliwa jest partycypacja młodych Polaków 

w jakichkolwiek procesach decyzyjnych. 




