
 

 

Logistyka - nauka 

Logistyka 4/2014 

Jacek Pietrzyk1, Anna Wiśniowska2, Katarzyna Wójcik

 Edukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem planować 
gospodarkę odpadami w gminie 

 

3 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

 

Zamiłowanie do porządku jest elementem natury człowieka. Dowodem może być uporządkowanie 
w świecie zwierząt, który kieruje się własnymi rygorystycznymi zasadami. Ścisły podział ról w przyro-
dzie gwarantuje zachowanie ładu. Osobniki żyjące stadnie, a do takich zalicza się Homo sapiens, w celu 
przeżycia, a następnie poprawy jakości życia, muszą ustalać korzystne dla nich normy zachowań [4]. 
Normy te, aby zapewniały trwały dobrobyt, czyli współpracę pokolenia obecnego z przyszłym, powinny 
opierać się na zasadach zrównoważonego rozwoju [1]. Ich stosowanie wymaga wiedzy, wyobraźni 
i świadomości ekologicznej. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju zapewnia zachowanie zaso-
bów naturalnych, powstrzymuje degradację środowiska przyrodniczego oraz w perspektywie czasu mi-
nimalizuje tzw. środowiskowe koszty funkcjonowania społeczeństwa. W koncepcji zrównoważonego 
rozwoju gospodarka, człowiek i ochrona środowiska są zespolone w jednolity kompleks zależności [13, 
8]. 

Rozumiejąc powyższe, można rozpocząć tworzenie regulacji gwarantujących zachowanie opisywanego 
powyżej ładu. Niniejszy artykuł ma na celu m.in. ukazanie efektów wpływu edukacji ekologicznej 
na funkcjonalność systemu gospodarowania odpadami.  

Ludzie pierwotni w swoim wędrownym stylu życia pozostawiali odpady, przenosząc się w inne czyste 
miejsce. Starożytni nie znając jeszcze zależności pomiędzy chorobami zakaźnymi a odpadami i fekaliami, 
podświadomie wiedzieli, że odpady należy usuwać z miejsc bytowania. Zapewne każdy słyszał o podno-
szeniu się poziomów ulic spowodowanym pozbywaniem się odpadów poprzez wyrzucanie ich na ulice. 
Średniowiecze to czas wielkiego bałaganu i epidemii. Na początku XIV wieku nakazywano chłopom 
wjeżdżającym do miasta sprzątanie końskich odchodów do specjalnie ustawionych skrzyń. W 1373 roku 
w Krakowie zobowiązano mieszkańców do zorganizowanego usuwania odpadów domowych. W okresie 
oświecenia coraz częściej dyskutowano o problemach sanitarnych. W 1777 król Stanisław August wydał 
edykt nakazujący selektywne zbieranie gałganów, wiór papierowych, obrzyn pergaminowych, okrawek 
skór oraz owczych nóg, na potrzeby krajowych papierni [4]. Era przemysłowa to okres wzmożonego eks-
ploatowania środowiska, a w konsekwencji pojawienie się tzw. odpadów przemysłowych, które stanowią 
dziś oddzielone od omawianych w niniejszym artykule odpadów komunalnych. Nie można jednak pomi-
nąć przecinających się ścieżek tych dwóch grup odpadów. Dla przykładu, szklana butelka powstaje dzięki 
wydobyciu i przetwórstwie surowców. Następnie jest napełniana przez przedsiębiorcę i wprowadzana 
na rynek. Trafia tym sposobem do sektora komunalnego, gdzie po opróżnieniu staje się odpadem, który 
następnie powinien wrócić do sektora przedsiębiorstw celem odzysku lub recyklingu. Powyższe współ-
działanie sektorów gwarantuje zrównoważony rozwój. Opisaną powyżej zasadę zaprezentowano na jed-
nej z siedmiu infografik opublikowanych przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach 
projektu edukacji ekologicznej pn. kampania śmieciowa (Rysunek 1) [11]. 

O ważności surowców wtórnych dla gospodarki może świadczyć fakt z książki W. Bartoszewskiego, 
opisującej dzieje okupowanej Warszawy. Niedostarczenie wyznaczonej ilości surowców zagrożone było 
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karą śmierci [2]. Lata powojenne to czas wzmożonej produkcji z zostawieniem spraw środowiska 
na odległym marginesie. Społeczeństwo II połowy XX w. powoli zrozumiało potrzebę planowania postę-
powania z odpadami. W latach 80. odpady były przedmiotem rozporządzenia Rady Ministrów z 1980 r. 
w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości 
i porządku w miastach i wsiach [5]. Zmiany organizacyjne państwa na początku lat 90. przeniosły obo-
wiązek zarządzania odpadami na samorządy [18]. Kolejne ustawy o odpadach powstawały w 1997, 2001 
i 2013 roku. Najnowsza ustawa wspólnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po raz 
kolejny buduje system gospodarowania odpadami, którego głównymi organizatorami i nadzorcami zosta-
ły samorządy. 

 
Rys. 1. Cykl życia szkła. Infografika przygotowana w ramach projektu Kampania śmieciowa [11] 

 

Samorządy terytorialne wraz z przejęciem szkół stały się odpowiedzialne także za całokształt kształce-
nia, szczególnie za edukację środowiskową. Zapewniają odpowiednio wykształconą kadrę kierowniczą 
i nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa. Stwarzają szkołom warunki materialne niezbędne do realizacji no-
watorskich programów nauczania. Propagują kształcenie różnych grup społeczno-zawodowych w zakre-
sie ochrony i kształtowania środowiska oraz popierają działania szkół w pracach na rzecz rozwijania kul-
tury ekologicznej społeczności [8]. Założenia te mogą zostać wypełnione tylko w przypadku ścisłej 
współpracy środowiska samorządowego, szkolnego i organizacji społecznych zajmujących się tematyką 
środowiska [10]. 

Charakterystyka gminy Zielonki 

Gmina Zielonki jest gminą wiejską położoną w południowej Polsce na północ od Krakowa. Admini-
stracyjnie należy do województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego. Obszar gminy to 48,4 km2 

[16]. Gmina zaliczana jest do tzw. obszaru metropolitalnego m. Krakowa lub inaczej zwanego Krakow-
skim Obszarem Funkcjonalnym. Obszar ten stanowi pewnego rodzaju region funkcjonalny, obejmujący 
miasto Kraków wraz z sąsiednimi jednostkami osadniczymi. Teren ten wyróżnia się wysokim poziomem 
urbanizacji. Południowa część gminy ma charakter podmiejskiego osiedla. Część północna utrzymuje 
jeszcze charakter rolniczy. Jednakże zabudowa gospodarcza coraz częściej przeplatana jest inwestycjami 
deweloperskimi. Od strony północnej gmina leży w z otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (6 z 19 
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miejscowości). Gmina od wielu lat szczyci się najwyższym saldem migracji w województwie małopol-
skim. Znaczący wzrost liczby mieszkańców powoduje wiele wyzwań organizacyjnych, zaczynając 
od edukacji, poprzez infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, na planowaniu gospodarki odpadami koń-
cząc. 

Wprowadzając pierwszy system zorganizowanej zbiórki wydzielonych frakcji papieru, szkła, metali 
i tworzyw sztucznych, równolegle rozpoczęto wykraczające poza podstawę programową nauczania, dzia-
łania z zakresu edukacji ekologicznej, dotyczące gospodarki odpadami. Inicjatywę tę podjął w 1999 r. 
ówczesny kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wiodącym ośrodkiem 
edukacyjnym była szkoła w Bibicach, której działania w omawianym zakresie zostały nagrodzone 
w 2013r. przez WFOŚiGW w Krakowie w ramach konkursu Eko-Liderzy 20-lecia [15]. Tzw. dzwonowy 
system zbiórki odpadów nie zapewniał oczekiwanej efektywności. Największym problemem było pod-
rzucanie do pojemników odpadów innych niż wskazane. Podjęto działania w kierunku indywidualnego 
odbioru selektywnie zebranych odpadów z posesji. Większość firm posiadających pozwolenie na odbiór 
odpadów na terenie gminy, w ramach usługi wywozu odpadów zmieszanych świadczyły usługi odbioru 
surowców wtórnych. W celu zwiększenia efektywności sortowania odpadów ciągle intensyfikowane są 
działania edukacyjne w tym zakresie. W 2008 roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Zielonki nawiązano współpracę z Kołem Naukowym Ekospirit przy AGH, zrzeszającym studentów spe-
cjalizacji Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych. Do połowy 2009 roku studenci spoty-
kali się gimnazjalistami wszystkich szkół z terenu gminy. W ramach projektu Dobre Rady na Plastikowe 
Odpady, szkoleniami objęto 652 uczniów. Dwuetapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktyw-
nych warsztatów szkoleniowych z każdą klasą. Następnie szkoły wyłoniły kilkuosobowe reprezentacje, 
które odwiedziły Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz”. Ponadto do mieszkańców gminy Zie-
lonki zostały rozesłane broszury informacyjne dotyczące gospodarki odpadami, a uczniom rozdano worki 
do segregacji odpadów. Finałem projektu był międzyszkolny konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę 
i utrwalający poznane nawyki proekologiczne [3]. Efektem projektu było jego rozszerzenie na obszar 
siedmiu gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa w ramach działań pn. Świat 
z Plastiku [12]. Wsparcie samorządów oraz WFOŚiGW w Krakowie pozwoliło na przygotowanie kolej-
nych działań, m.in. nagrodzonego tytułem Eko-projektu województwa małopolskiego pn. Energia z Ko-
sza [6]. Równolegle do edukacji o odpadach prowadzone są projekty dotyczące gospodarki wodno-
ściekowej [7]. Efekty prowadzonych działań edukacyjnych i planowania gospodarki odpadami w kontek-
ście dynamicznego przyrostu liczby mieszkańców widoczne są w statystykach dotyczących zebranych 
odpadów (Tabela 1). 

Wielkości przedstawione w tabeli potwierdzić można w dni wyznaczone do odbioru odpadów. W ter-
minie odbioru selektywnie zbieranych frakcji trudno odnaleźć posesję, przed którą nie byłoby koloro-
wych worków z surowcami wtórnymi. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki ankiety odpadowej. Badanie 
świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców gminy Zielonki w zakresie gospodarki odpadami 
przeprowadzono w ramach projektu edukacji ekologicznej Ec(h)o II (Environmental changes human ob-
ligation) realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Grupę Naukową Pro Futuro 
oraz Koło Naukowe Ekospirit. Pomiaru dokonano w dniach od 1 marca do 15 maja 2014 r., przy pomocy 
opracowanego kwestionariusza ankiety. W odpowiedzi otrzymano 205 ankiet, z czego analizie poddano 
163 poprawnie uzupełnione egzemplarze. Strukturę badanej próby przedstawia Rysunek 2.  
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Tabela 1. Zestawienie ilości zebranych odpadów w gminie Zielonki w latach 2007–2013 
Rok Zmieszane 

odpady 
komunale 

Selektywnie zebrana 
frakcja papieru, 

szkła, metalu i two-
rzyw sztucznych 

Odpady 
wielkoga-
barytowe 

Liczba za-
wartych 
umów* 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

Uwagi 

2007 2398,95 180,284 
 

60,33 3 811 3679 - 

2008 2273,03 256,79 
 

85,53 4 096 4028 Zintensyfikowano zorgani-
zowany odbiór odpadów 
azbestowych. 

2009 2332,62 264,46 70,52 4265 4306 Rozpoczęto coroczną wio-
senną zbiórkę opon. 

2010 2451,45 171,04 75,45 4442 4414 -  
2011 2543,30 336,92 75,83 4.704 6.223 W zabudowie wielorodzin-

nej rozpoczęto selektywny 
odbiór odpadów zielonych.  

2012 3487,69 390,75 30,6 b.d*** b.d*** - 
2013 4325,2 668,3 

 
96,4 5311** b.d*** Uruchomiono dwa mobilne 

punkty gromadzenia odpa-
dów. 

*do 2012r. dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców 
**liczba złożonych deklaracji obejmująca 19 955 osób 
***wynika ze zmian w sprawozdawczości. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych UG 

 

 
Rys. 2. Struktura badanej próby 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w 2012 r. zaled-
wie co czwarty Polak (24% ankietowanych) zaobserwował prowadzone przez gminę działania informa-
cyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami [19]. W roku 2013 sytuacja ule-
gła poprawie, gdyż 39% badanych zadeklarowało, że było świadkiem takich działań. 
W przeprowadzonym badaniu w 2014 r. 50% mieszkańców gminy Zielonki wskazało, że edukacja ekolo-
giczna w zakresie gospodarki odpadami była prowadzona na szeroką skalę, 21% odpowiedziało, 
że okazjonalnie (Rysunek 3). 
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Rysunek 3. Odpowiedzi na pytanie dotyczące dostrzegalności działań edukacyjnych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Na tej podstawie można stwierdzić, że prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej przed wprowa-
dzeniem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [17] pozwoliło wy-
prowadzić świadomość ekologiczną mieszkańców ponad przeciętność. Dowodem uznania 
i potwierdzeniem przedstawianych wyników jest tytuł Małopolskiej Czystej Gminy dla gminy Zielonki 
przyznany w listopadzie 2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz 
z WFOŚiGW w Krakowie. 

 
Rysunek 4. Odsetek respondentów sortujących odpady wg obowiązujących zasad 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Celem konkursu było wyłonienie samorządów gminnych, które tworzą 
na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podej-
mują liczne działania na rzecz ochrony środowiska [23]. 

Badanie pokazało bardzo dobre wyniki w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 94% badanych 
oświadczyło, że sortuje odpady według zasad wprowadzonych w gminie. Tak optymistyczne wyniki mo-
gą mieć przyczynę w chęci ankietowanych do udzielenia jak najlepszych (ich zdaniem) odpowiedzi, po-
mimo tego, że mogą być one niezgodne ze stanem faktycznym. Zdarza się również, że badani, którym raz 
na jakiś czas udaje się wrzucić np. butelkę PET do odpowiedniego pojemnika/worka, uważają, że sortują 
odpady. Innym powodem może być nieznajomość wszystkich zasad gospodarowania odpadami w danej 
gminie. Porównując jednak dane z Tabeli 1 z wynikami przedstawionymi na Rysunku 1, można przyjąć 
zaskakująco dobry wynik jako rzeczywisty. Nie ulega jednak wątpliwości, iż rozbieżność w zasadach 
sortowania odpadów w różnych samorządach w kontekście wysokiego salda migracji na terenie opisywa-
nej gminy zobowiązuje do ciągłego edukowania w tym zakresie. 

Porównując wyniki uzyskane w 2014 r. z ogólnopolskimi danymi z lat poprzednich, zaobserwowano 
dużo większy udział ankietowanych, którzy deklarują udział w selektywnej gospodarce odpadami (Rysu-
nek 5). 

50% 21% 29%2014

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy w Twojej gminie jest prowadzona edukiacja 
ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami?

Tak, na szeroką skalę Okazjonalnie, np. z okazji Dnia Ziemi Nie wiem

94% 3% 3%2014

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy sortujesz odpady według zasad wprowadzonych 
w Twojej gminie?

Tak Nie wiem Nie
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Rys. 5. Sposoby gospodarowania odpadami – wyniki badania przeprowadzonego dla MŚ [19] 
 

W badaniach Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013 średnio 67% ankietowanych oświadczyło, 
że sortuje odpady (62% w 2011 r. i po 69% w 2011 r. i 2012 r.). Należy pamiętać, że są to osoby sortują-
ce odpady zarówno regularnie, jak i sporadycznie.  

Głównym powodem, dla którego mieszkańcy gminy Zielonki sortują odpady, jest chęć przekazania ich 
do recyklingu i innych procesów odzysku (59%) (Rysunek 6). 38% czyni to, ponieważ chce obniżyć swo-
ją opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Czynnik ekonomiczny odgrywa znaczącą rolę 
w motywacji do proekologicznego postępowania z odpadami, a także pełni istotną funkcję w procesie 
edukacji społeczeństwa [14]. Można spekulować, że wyższy odsetek badanych, którzy za główny powód 
podali chęć uczestniczenia w procesie odzysku odpadów, niż odsetek badanych, którzy chcieli tylko ob-
niżyć stawkę opłaty świadczy o stosunkowo wysokim poziomie świadomości ekologicznej mieszkańców 
tej gminy.  

 
Rys. 6. Powody sortowania odpadów 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Niepokojący może być fakt, że aż 41% ankietowanych zaobserwowało w swoim otoczeniu zjawisko 

spalania odpadów. Według danych umieszczonych w raporcie PBS w 2012 r. 30% Polaków było świad-
kiem palenia odpadów w domu lub przy domu, a w roku 2013 zaledwie 24% [19]. Należy nałożyć więk-
szy nacisk na kampanie informujące o szkodliwości tego procederu. Spoglądając jednak na dane z Tabeli 
1, można zauważyć znaczący przyrost zebranych odpadów po formalnej zmianie systemu opłat za odbiór 
i zagospodarowanie. Fakt ten pozwala przypuszczać, że część tych odpadów dotychczas mogła ulegać 
termicznemu przekształceniu w niekontrolowanych warunkach. 
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Rys. 7. Informacja dotycząca wiedzy nt. nielegalnego spalania odpadów 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie Zielonki zasługuje na miano wzorowej, gdyż za-
ledwie 10% mieszkańców przekazuje odpady tego typu firmie wywozowej jako odpady komunalne zmie-
szane. 28% mieszkańców przekazuje te odpady w specjalnie przeznaczonym do tego celu pojemniku (ko-
lor brązowy). Natomiast odsetek osób, które we własnym zakresie unieszkodliwiają odpady 
biodegradowalne, wynosi aż 62% (Rysunek 8). Fakt unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych 
we własnym zakresie wynika zapewne z wiejskiego charakteru znacznej części gminy. Moda 
na przydomowe, pojemnikowe kompostowniki zwiększa także zakres posesji, na których prowadzone jest 
unieszkodliwianie odpadów zielonych we własnym zakresie. 

 
Rys. 8. Postępowanie z odpadami zielonymi/biodegradowalnymi 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Odpady niebezpieczne są szczególnym zagrożeniem dla wszystkich sfer środowiska, dlatego tak ważna 
jest edukacja z nimi związana [9]. Edukacja ekologiczna na terenie gminy Zielonki wykazuje się w tym 
temacie bardzo dobrym wskaźnikiem. W latach 2011–2012 prowadzono projekt AZBEST is NOT 
the BEST, który oprócz tytułowego azbestu traktował o wszystkich odpadach niebezpiecznych [20]. Po-
nad połowa ankietowanych stwierdziła, że zna wszystkie odpady niebezpieczne, 44% mieszkańców uwa-
ża, że zna tylko niektóre z licznej grupy tych odpadów, a zaledwie 4% nie ma pojęcia, jakie odpady zali-
cza się do miana niebezpiecznych (Rysunek 9). 
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Rys. 9. Wiedza ankietowanych nt. odpadów niebezpiecznych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Świadomość dotycząca znajomości grupy odpadów niebezpiecznych jest niewystarczająca. Istotą edu-
kacji w tym temacie jest postępowanie z nimi w sposób prawidłowy. Znając sytuację systemu prawnego 
i organizacyjnego tej grupy odpadów w Polsce, należy przyjąć z zadowoleniem stan wiedzy ankietowa-
nych w tym zakresie. Istnieją różne rodzaje punktów odbioru odpadów niebezpiecznych w zależności 
od ich rodzaju i sposobu ich odzysku lub unieszkodliwiania. Baterie zbierane są w budynkach użyteczno-
ści publicznej, lekarstwa w aptekach i wybranych przychodniach [21]. O punkty zbiórki zapytano ankie-
towanych. Uzyskano budujący wynik. 60% osób wie, w których miejscach znajdują się punkty groma-
dzenia odpadów niebezpiecznych. Pozostałe 40% to niemal równomiernie odpowiedzi obojętne 
i negatywne. 

Następne pytanie dotyczyło bezpośrednio punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, którego celem 
było uzyskanie informacji, w jakim stopniu mieszkańcy wykorzystują swoją wiedzę w praktyce. 
Na pytanie: „Czy oddajesz odpady niebezpieczne do specjalnych punktów zbiórki?” 46% ankietowanych 
odpowiedziało: „Tak, wszystkie”, natomiast 36% oddaje tylko te odpady, których odbiór przeprowadza 
się w ich bezpośrednim otoczeniu. 

 
Rys. 10. Wiedza ankietowanych nt. punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Rys. 11. Postępowanie ankietowanych z odpadami niebezpiecznymi 
Źródło: Opracowanie własne 
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Odpady, które potraktowane nieodpowiednio po czasie ich eksploatacji, mogące wyrządzić sporo szkód 
w otoczeniu, to najczęściej sprzęty AGD i RTV. Negatywną postawą w sposobie ich gospodarowania 
wykazuje się jedynie 8% ankietowanych. Ponad 70% oddaje EiE do lokalnych punktów ich zbiórki. Po-
zostałe 20% zwraca popsuty sprzęt do sklepu w zamian za nowo zakupiony sprzęt tego samego rodzaju. 

 
Rys. 12. Postępowanie ankietowanych z odpadami EiE 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Podsumowując, stwierdzono wysoki poziom świadomości ankietowanych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi różnych rodzajów, powstających w gospodarstwach domowych. Istotne było 
zbadanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim jej stosowania na co dzień w sposobie po-
stępowania z powstającymi odpadami. Na postawie [22] uzyskanych poziomów recyklingu w roku 2013 
w gminie (osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kie-
rowanych do składowania: 91,8%; poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następują-
cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu 
gminy: 41,8%; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odpadów komunalnych odebranych 
z obszaru gminy: 100%) można bez przeszkód stwierdzić, iż poziom świadomości mieszkańców odnośnie 
do gospodarki odpadami i szeroko rozumianej ekologii jest znacznie powyżej średniej krajowej. Pomimo 
bardzo dobrych wyników ankiety, od lipca 2013 wzrosła ilość dzikich wysypisk, pod mobilnymi punkta-
mi gromadzenia pojawiają się worki z odpadami poza okresem ich funkcjonowania. Problemem są też 
odpady podrzucane do publicznych koszy. Powyższe problemy wskazują, że w działania z zakresu edu-
kacji ekologicznej należy wplatać elementy kultury bycia… 

Warto zaznaczyć, że ankieta miała także wartość edukacyjną ze względu na umieszczone pod każdym 
z pytań ciekawostki związane z tematyką danego pytania. 

W celu zbadania, czy poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie gospodarki 
odpadami zależy od ich płci, wieku i wykształcenia, przeprowadzono analizę statystyczną wyników an-
kiety. Zależność między badanymi zmiennymi jakościowymi określono przy użyciu testu nieparame-
trycznego χ2

 

, a do oceny siły związku zmiennych zastosowano współczynnik Φ-Yula.  

Badania wykazały, że poziom świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami nie jest 
związany z płcią, wiekiem oraz wykształceniem mieszkańca gminy. Analiza statystyczna opisywanej 
ankiety będzie przedmiotem osobnej publikacji. 
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Streszczenie 

Istotnym elementem gospodarki odpadami są ich wytwórcy. Tylko osoby świadome swoich praw 
i obowiązków będą funkcjonowały prawidłowo. W niniejszym artykule zaprezentowano efekty wielolet-
niego planowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w kontekście gospodarki odpadami na 
przykładzie podkrakowskiej gminy Zielonki. Opinie o funkcjonowaniu systemu, oraz ewentualne kierun-
ki zmian zostały przygotowane na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w okresie 
od marca do maja 2014. Ankieta stanowiła element projektu edukacji ekologicznej Ec(h)o II Environmen-
tal changes human obligation realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Grupę Na-
ukową Pro Futuro oraz Koło Naukowe Ekospirit. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, plan gospodarki odpadami, gmina Zielonki 
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all social groups. The survey involved such wastes as materials suitable for recycling, green waste, ha-
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