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Streszczenie: Wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest nowym wy-
zwaniem, które umożliwia realizację celu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jego sukces 
zależy zarówno od producentów, jak i konsumentów. Celem niniejszego rozdziału jest analiza 
wybranych elementów związanych ze świadomością w zakresie gospodarki o obiegu zamknię-
tym wśród mieszkańców Małopolski, w kontekście gotowości do wprowadzenia rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. Punktem wyjścia do przeprowadzenia badań był tzw. pakiet 
odpadowy, czyli uchwalenie oraz nowelizacje istniejących dyrektyw Parlamentu Europejskiej 
i Rady Unii Europejskiej w 2018 roku. Badania ankietowe miały na celu poznanie stanu wiedzy 
Małopolan na temat głównych założeń GOZ, a także zbadanie stosunku ankietowanych do 
wybranych kierunków zmian proponowanych w pakiecie z 2018 roku. Na podstawie analizy 
ankiet autorzy podjęli próbę określenia wskaźników, według których gotowość ta może być 
oceniona. W rezultacie stwierdzono, że wiedza na temat GOZ i zrównoważonego rozwoju jest 
na dość wysokim poziomie, a jednocześnie ankietowani w znacznej mierze akceptują wybrane 
działania prośrodowiskowe wybiegające poza obecnie obowiązujące w Polsce prawo.  

Słowa kluczowe: gospodarowanie odpadami, recykling, ankietowanie, rozszerzona odpowie-
dzialność producentów, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

1.  Wprowadzenie

Eksploatacja środowiska, która towarzyszy rozwojowi gospodarczemu, spowodowała 
upowszechnienie stanowiska, że konieczna jest taka transformacja systemu ekono-
micznego, która uwzględniałaby nie tylko zysk, ale także zrównoważony rozwój. 
W tym kontekście popularność zyskała koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym 
(GOZ) (Circular Economy, CE). Do głównym promotorów koncepcji GOZ należą 
rządy, a także organizacje międzynarodowe, niemniej nieuchronność uwzględniania 
jej głównych założeń sprawia, że zagadnienia te są coraz bardziej interesujące dla 
firm, niezależnie od pobudek, jakimi się kierują (zysk, promocja, wizerunek firmy). 
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Wzrastająca popularność koncepcji GOZ i świadomość jej znaczenia powoduje, że 
przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działania ogólnie postrzegane jako prośro-
dowiskowe.

Koncepcja GOZ pojawiła się już w latach 70. XX wieku. Fakt, iż powstało wiele 
jej definicji i ujęć, można potraktować jako przejaw jej rozwoju przez kolejne dekady, 
ale przede wszystkim rosnącej popularności oraz świadomości jej wagi. Jeśli chodzi 
o samo pojęcie GOZ, to warto przytoczyć uniwersalną definicję sformułowaną przez 
fundację Ellen MacArthur, zgodnie z którą gospodarka o obiegu zamkniętym to taka, 
która z założenia ma charakter naprawczy i regeneracyjny, a jej celem jest utrzymanie 
produktów, komponentów i materiałów w stanie najwyższej użyteczności i wartości 
przez cały czas, z rozróżnieniem między cyklem technicznym a biologicznym (Ellen 
MacArthur Foundation, 2015: 2). 

Z powodu ambitnych planów politycznych dla państw Unii Europejskiej w ostat-
nich dekadach kwestie GOZ stają się nie tylko racją stanu, ale także realnym wyzwa-
niem na najbliższe lata. Z uwagi na fakt, iż w drugiej dekadzie XXI wieku podjęto 
kluczowe decyzje w tym zakresie na szczeblu wspólnotowym (dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE oraz deklaracje polityczne Rady Europejskiej), praktycznie 
wszystkie państwa członkowskie obecnie są w trakcie modyfikacji przepisów prawa, 
aby dostosować je do reguł gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym ze skuteczniej-
szych narzędzi GOZ jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) (Extended 
Producer Responsibility). Decyzja o wprowadzeniu tego narzędzia musi zostać pod-
jęta na poziomie władz krajowych, choć najważniejsze organy Unii Europejskiej rów-
nież rekomendują rozwiązania w tym zakresie. 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta jest narzędziem stopniowalnym, co 
oznacza, że firm są obciążane odpowiedzialnością w różnym stopniu. Należy pamię-
tać o tym, że głównym celem działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, 
a celem pomocniczym  – minimalizacja kosztów. Rzecz jasna dostosowanie się do 
wymogów ROP będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych, więc dobrowolnie nikt nie będzie ich ponosił. W tej sytuacji inicjatywę 
powinni przejąć konsumenci, wyrażając ją przez swoje wybory  – jest to bowiem pod-
stawowe narzędzie wpływu na mechanizm rynkowy. Wybory z kolei zależą od świa-
domości i postaw konsumentów. Zatem zasygnalizują oni wyraźnie, że oczekują od 
producentów działań społecznie odpowiedzialnych.

Reasumując, można stwierdzić, że w budowaniu zrównoważonej gospodarki 
największą rolę odgrywają konsumenci, od których świadomości zależy presja 
wywierana na władze (centralne i miejscowe) danego kraju w celu wprowadzeniu 
przepisów regulujących kwestie GOZ, w tym ROP. To ostatnie narzędzie stosowane 
jest w Polsce w niewielkim stopniu, tymczasem może być skuteczne w zakresie 
ograniczania powstawania odpadów oraz ich zagospodarowywania. W tym kontek-
ście szczególnie interesujące jest to, czy świadomość społeczna w tym obszarze jest 
wystarczająco wysoka, aby wywrzeć wpływ na władze krajowe, a w konsekwencji 
na producentów. 

W celu rozpoznania poziomu tej świadomości przeprowadzono badanie miesz-
kańców województwa małopolskiego dotyczące wiedzy na temat podstawowych 
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pojęć związanych z GOZ. Na podstawie wyników oceniona została gotowość państwa 
do wprowadzenia bardziej zaawansowanych narzędzi GOZ, w tym ROP. 

2.  Rola UE w kształtowaniu gospodarki  
o obiegu zamkniętym

Jednym z kluczowych obszarów, na których koncentrują się działania Unii Europejskiej 
w ostatnich dekadach, jest zrównoważony rozwój (Sustainable Development). Jego 
osiągnięcie odbywa się przez łączenie rozwoju gospodarczego z ochroną środowi-
ska, a także sprawiedliwością społeczną. Projektując działania na różnych szczeblach 
wspólnoty, diagnozuje się i analizuje największe zagrożenia towarzyszące rozwojowi 
gospodarczemu (Laurent, 2020). Wśród nich wymieniane są m.in. eksploatacja zaso-
bów naturalnych, produkcja wymagająca coraz większej liczby zasobów, a także ro-
snąca konsumpcja. Do tego można zaliczyć również szeroko rozumiany brak poszano-
wania dla środowiska naturalnego. Od co najmniej pięciu dekad w Unii Europejskiej 
dostrzegany jest problem mający swoje źródło w powielającym się schemacie, w któ-
rym zasoby zamieniane są w produkty, a te ostatnie w odpady (tzw. model gospodarki 
liniowej). Przy czym produkty nazbyt często kończą cykl po jednym użyciu, to znaczy 
nie trafiają do ponownego obiegu (Hobson i Lynch, 2016). 

Zapoczątkowany podczas szczytu Rady Europejskiej w Paryżu w 1972 roku 
proces kreowania polityki środowiskowej Wspólnoty (pojawienie się tego tematu 
w agendzie UE było echem pierwszej konferencji Narodów Zjednoczonych doty-
czącej środowiska z tego samego roku) został zwerbalizowany w Jednolitym akcie 
europejskim z 1987 roku. W dokumencie zawarto część pod nazwą „Środowisko”. 
Dokument stał się podstawą prawną polityki wspólnotowej w obszarze ochrony śro-
dowiska (JAE, 1987). Już pięć lat później w traktacie z Maastricht uznano środowi-
sko za stały obszar polityki unijnej (TEU, 1992). Kolejne dokumenty strategiczne, 
w tym traktaty amsterdamski oraz lizboński, podkreślały wagę ochrony środowiska 
i obowiązki krajów członkowskich w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju 
(TFUE, 2012). 

Kamieniem milowym dla włączenia kwestii GOZ do polityk wspólnotowych był 
przyjęty w 2015 roku przez Komisję Europejską pakiet na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym (Circular Economy Package). Pakiet obejmuje cały cykl życia produktu: 
produkcja  – użytkowanie  – utylizacja. W dokumencie szczegółowo opisano działania 
służące maksymalnemu wykorzystaniu surowców naturalnych, ale także produktów 
i odpadów (KE, 2015). 

Wiele obszarów dotyczących środowiska, uwzględnianych wcześniej w polity-
kach państw Wspólnoty, uregulowano w uchwalonych w 2018 roku dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej: 

 – dyrektywie 2018/849 zmieniającej dyrektywy: 2000/53/WE w sprawie pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulato-
rów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE25 w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa, 2018a);
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 – dyrektywie 2018/850 zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składo-
wania odpadów (Dyrektywa, 2018b);

 – dyrektywie 2018/851 zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpa-
dów (Dyrektywa, 2018c);

 – dyrektywie 2018/852 zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych (Dyrektywa, 2018d).

Nowelizacje dyrektyw z 2018 roku, będące rezultatem dwuletnich negocjacji po-
między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską, 
a także ustaleń politycznych na szczeblu Rady Europejskiej, zwane „pakietem od-
padowym”, można traktować jako najaktualniejsze stanowisko we Wspólnocie, ale 
także punkt odniesienia, do którego przez najbliższe lata będą odwoływać się rządy 
poszczególnych państw. 

3.  Rozszerzona odpowiedzialność producenta  –  
kolejny krok we wdrażaniu GOZ

W porządku prawnym Unii Europejskiej dyrektywy są dokumentami, które stano-
wią punkty odniesienia dla krajów członkowskich w zakresie określonych polityk. 
Oznacza to, że sposób i forma ich wdrożenia zależy od poszczególnych państw człon-
kowskich. Ten margines swobody pozwala ocenić zaangażowanie poszczególnych 
państw w GOZ. 

Jak już wspomniano, jednym z bardziej zaawansowanych narzędzi GOZ jest 
rozszerzona odpowiedzialność producenta. Można przyjąć założenie, że państwa, 
które stosują na szeroką skalę ROP, w większym stopniu realizują postulaty doty-
czące gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż narzędzie to 
w dużym zakresie ingeruje w zasady działania przedsiębiorstw, naruszając w pewnej 
mierze (przyjęte wcześniej jako powszechne) reguły dotyczące cyklu życia produktu. 
Uczynienie producenta odpowiedzialnym za produkt aż do końca całego cyklu wy-
maga  – oprócz zmian prawnych i organizacyjnych  – również modyfikacji świadomo-
ści i przyzwyczajeń zarówno producentów, jak i konsumentów. 

Koncepcja ROP, mimo iż wciąż jest postrzegana jako narzędzie względnie 
nowe, funkcjonuje w przestrzeni publicznej od ponad trzech dekad. Po raz pierw-
szy zdefiniowana została przez Thomasa Lindhqvista i Karla Lidgrena (Lindhqvist 
i Lidgren, 1990). W 1994 roku w ramach OECD rozpoczęła pracę grupa ds. zapobie-
gania zanieczyszczeniom i ich kontroli, która już rok później, podczas warsztatów 
w Waszyngtonie poświęconych minimalizacji odpadów, podała do publicznej wiado-
mości przejściowy raport. Zaprezentowano w nim kluczowe założenia strategii do-
tyczące zmniejszenia ilości odpadów. W toku dalszych prac wypracowano kluczowe 
elementy ROP, które obejmują:

 – minimalizację ilości odpadów wytwarzanych w związku z działalnością go-
spodarczą,

 – realizację założonych poziomów odzysku i recyklingu,
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 – zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne i energię dzięki odzyski-
waniu surowców wtórnych z odpadów,

 – zachęcanie do tworzenia instrumentów legislacyjnych, które mają motywo-
wać producentów do podejmowania działań na rzecz zapobiegania powsta-
waniu odpadów (OECD, 2001). 

Przewodnik dla rządów wydany w 2001 roku przez OECD szczegółowo opisuje 
warunki, które powinny być spełnione w celu efektywnego wdrażania ROP. Z czasem 
narzędzie to stało się przedmiotem rozważań w różnych gremiach międzynarodo-
wych, w tym w Unii Europejskiej. Można powiedzieć, iż ta koncepcja wyjątkowo 
długo dojrzewała, co przyczyniło się do opracowania dużej liczby jej definicji. Ich 
wspólną cechą jest to, iż rozszerzona odpowiedzialność producenta koncentruje się na 
ograniczaniu efektów zewnętrznych jego działalności gospodarczej, a także uczynie-
niu go odpowiedzialnym za cały cykl życia produktu (Nash i Bosso, 2013). W gruncie 
rzeczy jest to określenie bliskie pierwotnemu rozumieniu ROP, zaproponowanemu 
przez Lindhqvista i Lidgrena (1990), zgodnie z którym należy je rozumieć jako stra-
tegię ochrony środowiska polegającą na osiągnięciu celu środowiskowego  – mniej-
szego całkowitego wpływu produktu na środowisko.

W Unii Europejskiej pierwsza wzmianka o ROP na gruncie prawnym pojawiła 
się w artykule 8 ramowej dyrektywy w sprawie odpadów, 2008/98/WE (Dyrektywa, 
2008). Jednak ROP nie jest głównym przedmiotem tego aktu prawnego, a pojawia 
się jedynie jako jedna z możliwości wspierania projektowania i produkcji wyrobów, 
które w pełni uwzględniają i ułatwiają efektywne wykorzystywanie zasobów podczas 
całego ich cyklu życia (Dyrektywa, 2008, pkt 27 preambuły). Z uwagi na fakt, iż 
dokument ten spowodował zmiany w innych aktach prawnych, w Unii Europejskiej 
zasady ROP pojawiają się przynajmniej w trzech dyrektywach: 

1) w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2000/53/WE (Dyrektywa, 
2000); 

2) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2012/19/UE 
(Dyrektywa, 2012); 

3) w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, 
2006/66/WE (Dyrektywa, 2006). 

Jednocześnie warto przypomnieć poczynione nieco wcześniej zastrzeżenie, iż 
dyrektywa jako forma prawna nie nakazuje państwom członkowskim działań, a je-
dynie dopuszcza i rekomenduje rozwiązania  – w tym przypadku w zakresie ROP. To 
bardzo ważne w kontekście stopnia wdrażania ROP w poszczególnych krajach UE.

W kolejnych latach po uchwaleniu dyrektywy rosła presja na działania prośrodo-
wiskowe w krajach wspólnoty. Skutkiem tej tendencji było wejście w życie najnow-
szej, już wspomnianej, dyrektywy unijnej 2018/851 dotyczącej gospodarowania odpa-
dami (Dyrektywa, 2018c), zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. 
Dokument ten opisuje mechanizm ekonomicznej i środowiskowej odpowiedzialności 
producenta za produkty wprowadzane na rynek nie tylko w okresie użytkowania, ale 
również na etapie, gdy staje się on odpadem. Zobowiązuje on kraje członkowskie do 
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zwiększenia odpowiedzialności producenta w zakresie gospodarowania odpadami. 
Dyrektywa ta wprowadza pewne obostrzenia dotyczące rozszerzonej odpowiedzial-
ności producenta. Jej przepisy mają zacząć obowiązywać w państwach członkowskich 
najpóźniej od 2023 roku. 

Wciąż jednak należy pamiętać o charakterze dyrektyw w Unii Europejskiej, który 
zakłada pewną dobrowolność w ich implementowaniu na grunt prawny poszczegól-
nych państw członkowskich. Dyrektywa 2018/851 (Dyrektywa, 2018c) zatem stanowi 
zachętę do przyjęcia hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W dokumencie 
tym zapisano, że przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling są metodami 
preferowanymi bardziej niż spalanie lub składowanie. Jednocześnie dokument ten 
nie zabrania zagospodarowania odpadów przez spalanie lub składowanie. W załącz-
niku IVa wymienia przykłady instrumentów zachęcających do stosowania hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami. Jednym z tych instrumentów, który ma znie-
chęcić do spalania czy składowania, jest możliwość stosowania odpowiednich opłat 
przez władze kraju. W artykule 8a dyrektywy zapisano, że kraje UE powinny podjąć 
konieczne działania, aby zapewnić, że wysokość wkładów finansowych, które płaci 
producent w ramach swoich obowiązków ROP, pozwoli pokryć koszty selektywnej 
zbiórki odpadów wraz z transportem i przetworzeniem, a jednocześnie nie będzie 
przekraczać kosztów niezbędnych do świadczenia usług gospodarowania odpadami.

Te „konieczne działania”, które muszą podjąć kraje członkowskie, stanowią mar-
gines, który tak naprawdę zdecyduje o tym, w jakim stopniu zasady ROP będą wdra-
żane w danym państwie. To natomiast zależy od specyficznych relacji władze  – oby-
watele. Świadomość tych ostatnich i wola zmian tych pierwszych zdecydują w dużej 
mierze o tym, czy strategia ROP będzie realizowana. 

4.  Świadomość społeczna a potrzeba wprowadzenia  
rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Istotą GOZ jest wprowadzenie zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach: eko-
nomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Ważnym elementem tej koncepcji są 
takie zmiany w projektowaniu, aby wyprodukowane produkty nie generowały nad-
miernej ilości odpadów oraz aby odpady, które powstają, można było ponownie wy-
korzystać. ROP jest więc narzędziem GOZ, które ma zmotywować przedsiębiorców 
do realizowania postulatów zrównoważonego rozwoju.

Dyskusja nad wdrażaniem zasad GOZ wymaga stosowania precyzyjnych wskaź-
ników i pojęć. Od co najmniej kilkunastu lat w obiegu profesjonalnym stosowane są 
pojęcia śladu węglowego i śladu wodnego. Natomiast dużo wcześniej zaczęto używać 
sformułowania „cykl życia produktu”.

Pojęcie śladu węglowego stało się na tyle popularne, że można zaobserwować 
jego upowszechnienie się poza gronem profesjonalistów. Śladem węglowym (Carbon 
Footprint, CF) określa się łączną liczbę gazów cieplarnianych emitowanych na każ-
dym etapie produkcji i transportu danego wyrobu, wyrażaną w jednostkach dwutlenku 
węgla (Minx i in., 2009). Pojęcie CF pojawia się najczęściej w dyskusji nad zmianami 
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klimatu wraz z wątkiem wskaźników. Aby generować jak najmniejszy ślad węglowy, 
zaleca się przeprowadzać poprawny pomiar.

Ślad wodny (Water Footprint, WF) wiąże się z określeniem pośredniego i bez-
pośredniego zużycia wody. Początkowo pojęcie śladu wodnego odnosiło się do wody 
wykorzystanej na wytwarzanie i dostarczanie wyrobów. Na początku XXI wieku 
Arjen Hoekstra ukuł pojęcie śladu wodnego, rozumianego jako ogólne zużycie za-
sobów wody słodkiej w aspekcie objętościowym (wyrażonego np. w metrach sze-
ściennych dla danego produktu i całego roku). WF dotyczy nie tylko produktów, lecz 
również procesu technologicznego, przedsiębiorstwa, regionu oraz kraju (Hoekstra 
i Hung, 2002). 

Jako cykl życia produktu (Life Cycle Assessment, LCA) najczęściej rozumie się 
kolejne, powiązane ze sobą etapy: fazę badawczo-rozwojową, pozyskiwanie i prze-
twarzanie surowców potrzebnych do produkcji określonego wyrobu lub świadcze-
nia usługi, wytwarzanie wyrobu lub świadczenie usługi, dystrybucję i użytkowanie 
wyrobu, zagospodarowanie i ostateczne unieszkodliwianie odpadów, powstałych po 
zakończeniu użytkowania (cykl może dotyczyć produktu lub usługi). Pojęcie to zo-
stało opisane już w latach 60. XX wieku (Levitt, 1965). Koncepcja ta, analizowana na 
różnych poziomach, pozostaje jednym z głównych punktów odniesienia w kontekście 
badań nad gospodarką. Szczególnie istotny jest kontekst analizy środowiskowej cyklu 
życia produktu, który obejmuje skutki wywołanych przez człowieka obciążeń środo-
wiska. To natomiast wiąże się z wcześniej przywołanymi pojęciami śladu węglowego 
i śladu wodnego. 

Warto podkreślić, iż opisane pojęcia (ślad wodny, ślad węglowy, cykl życia pro-
duktu) rozpatrywane razem tworzą główne zręby zagadnień związanych z oddziały-
waniem przemysłu na środowisko. O ile pojęcie cyklu życia produktu weszło do ka-
nonu nauk ekonomicznych czy szerzej  – społecznych, o tyle ślad węglowy i wodny 
postrzegane są jako wskaźniki względnie nowe, nie tak popularne. Tymczasem 
ramy metodologiczne obliczania CF zostały opracowane o wiele wcześniej. Ślad 
węglowy produktu jest bowiem niezbędnym produktem ubocznym każdej oceny 
cyklu życia (Finkbeiner, 2009). CF jest powszechnym narzędziem dla badawczy 
i praktyków zajmujących się analizą przepływów międzygałęziowych (input-output) 
(Weidema i in., 2008). 

Dopiero wykorzystanie tych wskaźników w technice LCA, czyli środowiskowej 
ocenie cyklu życia, pozwala na ocenę końcowego rezultatu procesu technologicznego. 
Warto podkreślić, że zdarza się w literaturze, iż ślad węglowy i ślad wodny trakto-
wane są jako wskaźniki LCA. Znajomość tych pojęć została potraktowana w prze-
prowadzonych badaniach jako probierz świadomości GOZ, szczególnie w kontekście 
rozwiązań narzędzi ROP.

5.  Metodologia badań

Jak wspomniano, filary zrównoważonego rozwoju w wymiarach ekonomicznym, 
społecznym oraz środowiskowym determinują stopień wdrożenia GOZ. Ważnym 
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elementem filaru społecznego jest świadomość mieszkańców kraju, która przekłada 
się na presję wywieraną na władze w celu uchwalenia przepisów wpływających na re-
alizację założeń prośrodowiskowych. Za element tej „presji” można uznać dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 roku w sprawach: pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, składowania odpadów oraz opakowań i od-
padów opakowaniowych.

Zarówno świadomość społeczna, jak i dyrektywy są czynnikami, które w ogra-
niczony sposób wpływają na państwa Unii Europejskiej. Kształt polityki prośrodowi-
skowej uzależniony jest od kultury politycznej i prawnej krajów członkowskich. Ta 
jest jednak pochodną pewnej „gotowości środowiskowej” społeczeństw. Aby zbadać 
tę gotowość, przeprowadzono badania, których celem było ustalenie wagi elementów 
związanych z GOZ w kontekście wybranych elementów ochrony środowiska zawar-
tych w dyrektywach z 2018 roku. Na podstawie badań ankietowych zebrano informa-
cje o postawach wobec kwestii GOZ i świadomości ich znaczenia wśród mieszkańców 
województwa małopolskiego w wybranych aspektach i w kontekście opisanej „goto-
wości środowiskowej”, czyli gotowości do wprowadzenia bardziej zaawansowanych 
rozwiązań, w tym ROP. 

Badania zostały przeprowadzone w okresie październik  – grudzień 2019 roku. 
Brali w nich udział dorośli mieszkańcy województwa małopolskiego, wypełniający 
kwestionariusz ankiety tradycyjnej. Ankieta zawierała dwie części: metryczkę doty-
czącą podstawowych informacji osób biorących udział w badaniu (wiek, płeć i wy-
kształcenie) oraz część merytoryczną. Ta ostatnia dotyczyła wiedzy w zakresie pod-
stawowych pojęć i głównych zjawisk GOZ, ochrony środowiska oraz postaw i opinii 
w tym obszarze. Zastosowano ochotniczą formę doboru osób badanych spośród stu-
dentów, absolwentów i pracowników małopolskich uczelni, tzn. ankietę w formie 
papierowej wręczano tym osobom z prośbą o wypełnienie.

Pytania zamieszczone w ankiecie miały charakter zamknięty jednokrotnego wy-
boru. Stosowano również czterostopniową skalę (z dodatkową możliwością udzie-
lenia odpowiedzi „nie wiem”), dzięki której uzyskane wyniki pozwalały na ocenę 
stopnia akceptacji danego stanowiska. 

Zadano następujące pytania badawcze:
 – Czy segregacja śmieci przynosi korzyść gospodarce?
 – Czy segregacja śmieci przynosi korzyść środowisku?
 – Czy Pani/Pan zna określenie ślad węglowy?
 – Czy Pani/Pan zna określenie ślad wodny?
 – Czy Pani/Pan zna określenie cykl życia produktu?
 – Czy recykling jest ważny dla środowiska?
 – Czy segregacja żarówek, baterii i elektrośmieci jest ważna dla środowiska?
 – Czy Pani/Pana zdaniem w Polsce w sposób właściwy chronione jest środowi-

sko naturalne? 
Wyniki badań umożliwiły poznanie poziomu wiedzy mieszkańców regionu ma-

łopolskiego na temat GOZ w kontekście najbardziej pożądanych zmian. Innym celem 
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badania było zbadanie „gotowości środowiskowej” do wprowadzenia ROP jako bar-
dziej zaawansowanego narzędzia realizacji założeń GOZ.

5.  Analiza wyników

W ankiecie wzięło udział 282 mieszkańców Małopolski, wśród nich 48% stanowiły 
kobiety, a 52% mężczyźni. Dominującą grupę (82%) stanowiły osoby do 25. roku ży-
cia. Blisko 59% ankietowanych to osoby z wykształceniem wyższym. Zbilansowana 
liczba kobiet i mężczyzn pozwoliła uchwycić główne tendencje oraz dokonać porów-
nań w odpowiedziach ilustrujących stan wiedzy oraz postaw prośrodowiskowych.

Pierwsze trzy pytania dotyczyły wiedzy ankietowanych na temat podstawo-
wych pojęć związanych z GOZ: ślad wodny, ślad węglowy oraz cykl życia produktu 
(rys. 1). Aż 83% ankietowanych deklaruje znajomość pojęcia cyklu życia produktu. 
Znajomość pojęcia śladu węglowego deklaruje 41% uczestników ankiety, a znajo-
mość pojęcia śladu wodnego  – 26%. W odniesieniu do znajomości pojęć opisanych 
w tym bloku pytań nie odnotowano korelacji między płcią a odpowiedziami. Należy 
podkreślić, iż trzy wskazane w ankiecie terminy są kluczowe w kontekście LCA. Na 
tym tle wiedza na temat śladu wodnego jest najmniejsza, niemniej można założyć na 
podstawie wszystkich odpowiedzi, że wiedza dotycząca środowiskowej oceny cyklu 
życia powinna być oceniona jako względnie wysoka.

Rys. 1. Znajomość podstawowych pojęć dotyczących LCA

Do punktacji odpowiedzi na kolejne pytania zastosowano 5-stopniową, lin-
gwistyczną skalę ocen, a analizując je, wykorzystano metodę sumowania ocen. 
Zastosowana skala składała się z następujących poziomów: „tak”, „raczej tak”, „ra-
czej nie”, „nie”, „nie wiem”. Rozkład otrzymanych odpowiedzi zaprezentowano na 
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rysunku 2. Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych (95%) dostrzega 
związek pomiędzy segregacją śmieci a korzyścią dla środowiska (72%  – „tak, 23%  – 
„raczej tak”). Jednocześnie tylko 4% ankietowanych nie dostrzega tego związku. 

Rys. 2. Segregacja śmieci a korzyść dla środowiska

Kolejne pytanie dotyczyło związku między segregacją śmieci a korzyściami go-
spodarczymi (rys. 3). Wprawdzie i tym razem większość ankietowanych dostrzega 
taki związek (86%), jednak większa grupa niż w poprzednim pytaniu (11%) go nie 
widzi. W przypadku obydwu pytań (dotyczących związku segregacji śmieci oraz 
korzyści dla środowiska i gospodarki) niedostrzeganie zależności między tymi ele-
mentami częściej deklarowali ankietowani mężczyźni (blisko 5% w odniesieniu do 
korzyści dla środowiska i blisko 15% w kontekście korzyści dla gospodarki). 

Rys. 3. Segregacja śmieci a korzyść dla gospodarki
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Następne pytanie dotyczyło segregacji żarówek, baterii i elektrośmieci w kon-
tekście troski o środowisko (rys. 4). Aż 97% ankietowanych dostrzega wagę ich se-
gregacji.

Rys. 4. Segregacja żarówek, baterii i elektrośmieci a środowisko

Jeśli chodzi o wagę recyklingu dla środowiska, to odpowiedzi były również jed-
noznaczne (rys. 5), aż 89% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej (w tym 
84%  – „tak”, a 15%  – „raczej tak”).

Rys. 5. Waga recyklingu dla środowiska

Większe zróżnicowanie można zaobserwować w przypadku odpowiedzi na py-
tanie o szkodliwy wpływ samochodów elektrycznych na środowisko w porównaniu 
z tradycyjnymi samochodami (rys. 6). Odpowiedzi „tak” udzieliło 35% ankietowa-
nych, a „raczej tak”  – 32%. Łącznie 27% ankietowanych na to pytanie odpowiedziało 
negatywnie. Warto podkreślić, że wśród ankietowanych to mężczyźni zdecydowanie 
częściej (blisko 34%) udzielali negatywnych odpowiedzi na to pytanie. Stosunkowo 
liczna grupa (6% ankietowanych) nie miała zdania na ten temat.
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Rys. 6. Szkodliwy wpływ samochodów elektrycznych na środowisko

Na podstawie przeprowadzonych badań można uznać, że zdecydowana więk-
szość respondentów, niezależnie od płci, zauważa wpływ na środowisko działań 
wchodzących w zakres GOZ (segregacja śmieci, w tym elektrośmieci, recykling). 
Nie tak jednoznaczne odpowiedzi jak w przypadku poprzednich pytań pojawiły się 
w pytaniu dotyczącym wpływu segregacji śmieci na gospodarkę, a także szkodliwego 
wpływu na środowisko samochodów elektrycznych. W obydwu przypadkach więcej 
negatywnych odpowiedzi udzielali mężczyźni. 

6. Wnioski

Wnioski z przeprowadzonych badań dotyczą dwóch obszarów: świadomości ankie-
towanych co do kluczowych pojęć związanych z  GOZ oraz akceptacji dla działań 
prośrodowiskowych.

W zakresie wiedzy na temat GOZ konkluzje są następujące:
 – ankietowani mieszkańcy województwa małopolskiego mają podstawową wie-

dzę na temat wybranych wskaźników LCA (ślad węglowy, ślad wodny);
 – mieszkańcy Małopolski deklarują wiedzę na temat cyklu życia produktu;
 – mieszkańcy dostrzegają związek pomiędzy segregacją śmieci a stanem śro-

dowiska.

W odniesieniu do akceptacji dla działań prośrodowiskowych można wyciągnąć 
następujące wnioski:

 – ankietowani mieszkańcy Małopolski zauważają wyraźnie wpływ segregacji 
śmieci (w tym elektrośmieci) i recyklingu na środowisko;

 – znaczna część ankietowanych dostrzega szkodliwy wpływ cyklu produkcji sa-
mochodów elektrycznych na gospodarkę (częściej dostrzegają go mężczyźni 
niż kobiety). 
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Analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące negatywnego wpływu samochodów 
elektrycznych na środowisko w porównaniu z tradycyjnymi samochodami, trzeba 
podkreślić, że stosunkowo wysoka liczba odpowiedzi negatywnych może świadczyć 
o rosnącej wiedzy na temat całego cyklu produkcji i eksploatacji samochodów elek-
trycznych, z uwzględnieniem utylizacji i składowania akumulatorów oraz produkcji 
energii elektrycznej. Ta wiedza, w połączeniu ze świadomością dotyczącą podstawo-
wych elementów GOZ, pozwala na osiągnięcie pewnej „gotowości środowiskowej” 
na dalej idące rozwiązania, między innymi rozszerzoną odpowiedzialność producenta, 
w tym przypadku samochodów elektrycznych.

Warto podkreślić, że na gruncie polskim koncepcja ROP jest dość nowa, a jej 
skuteczne wdrożenie będzie zależeć od poziomu świadomości społecznej. Wyniki 
badania pokazują, że świadomość ta jest na dość wysoka, aby rozważyć dalsze kroki 
w zakresie wdrażania tej koncepcji. Chodzi o takie działania, które nie tylko reali-
zują cele polityki wspólnotowej sprecyzowane w dyrektywach, ale także rozwiązują 
realny problem społeczny, jakim są odpady. Fakt, że w pewnej mierze ROP już 
w Polsce obowiązuje (m.in. w odniesieniu do pojazdów wyłączonych z eksploatacji, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), a także planowane w 2022 roku 
wejście w życie nowych przepisów regulujących te kwestie, nie zmienia ogólnej 
konkluzji, iż ROP to narzędzie, które stosowane jest w bardzo niewielkim stopniu. 
Część państw UE wprowadza przepisy związane z ROP w dużo szerszym zakresie 
niż inne (w tym Polska). 

Praktyka z innych państw pokazuje, że droga do wprowadzenia ROP musi prze-
biegać dwutorowo: poprzez legislację krajową oraz system opłat. Obydwie ścieżki 
oznaczają konsekwencje finansowe oraz zmiany przyzwyczajeń zarówno wśród produ-
centów, jak i konsumentów. Świadomość społeczna jest na wystarczającym poziomie, 
natomiast postawa przedsiębiorców w dużej mierze zależna jest od polityki państwa.

Z szacunków dokonanych przez autorów raportu Instytutu Jagiellońskiego wy-
nika, że w Polsce udział producentów wprowadzających produkty na rynek w kosztach 
zagospodarowania odpadów opakowaniowych nie przekracza 40 mln zł rocznie, przy 
faktycznych kosztach zagospodarowania szacowanych na ok. 1,4 mld zł. Oznacza to, 
że udział producentów w kosztach zagospodarowania odpadów opakowaniowych wy-
nosi tylko ok. 2,2%, podczas gdy na podstawie zapisów dyrektywy 2018/851 w przy-
padku Polski udział producentów w kosztach gospodarowania odpadami z produktów 
powinien wynieść co najmniej 80% rocznie (Moskwik i in., 2020). 

Na podstawie przytoczonych szacunków należy podkreślić, iż koszty gospoda-
rowania odpadami ponoszone są przede wszystkim przez właścicieli nieruchomości. 
Rosnące koszty wywozu odpadów w połączeniu z wykazaną świadomością miesz-
kańców Małopolski co do podstawowych pojęć GOZ mogą być traktowane jako 
dodatkowy argument za wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych przenoszących 
znaczącą część ciężaru finansowego na producentów.

Trwające w Polsce prace nad adaptacją do polskiego prawa dyrektywy 2018/851, 
zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, mogą być okazją do zmian 
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w tym zakresie. Jednocześnie wskazane wydają się dalsze badania społeczne, po-
zwalające oszacować realną skalę gotowości do ponoszenia dodatkowych kosztów, 
zarówno przez odbiorców, jak i producentów, w celu redukcji odpadów. Dyrektywy 
Parlamentu i Rady UE, a także propozycje Komisji Europejskiej wskazują takie roz-
wiązania służące rozwojowi GOZ, które powinny być dostosowane do uwarunko-
wań społeczno-gospodarczych poszczególnych państw członkowskich. Jednocześnie 
wymaganą formą są dokumenty  – krajowe plany. W Polsce został opracowany 
w 2016 roku projekt mapy drogowej transformacji do GOZ (Mapa drogowa, 2019). 
Jeśli chodzi o ROP, to podano tam jedynie rekomendacje dotyczące przeglądu regula-
cji w tym zakresie, przedstawiono analizę mocnych i słabych stron oraz przewidziano 
kampanię informacyjną na temat korzyści z wprowadzenia tego rozwiązania (Mapa 
drogowa, 2019: 11–12). 

Na podstawie rekomendacji z Mapy drogowej (2019) wnioskować można, iż 
krajowe działania w obszarze ROP są w początkowej fazie. Pod koniec 2020 roku 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy wprowadzający 
do krajowego porządku prawnego koncepcję ROP. Wydaje się to ważnym krokiem 
w upowszechnianiu tej koncepcji. Jednak droga do praktycznego wprowadzenia tego 
rozwiązania w Polsce jest jeszcze daleka. Jednocześnie przedstawiony w niniejszym 
rozdziale monografii stopień „gotowości środowiskowej” do działań, które w więk-
szym stopniu ograniczałyby m.in. powstawanie odpadów, jest na tyle wysoki, że na-
leżałoby rozważyć bardziej zdecydowane działania. 
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RESEARCH ON THE ATTITUDES OF MAŁOPOLSKA INHABITANTS  
IN THE AREA OF CE.  
PERSPECTIVES FOR FURTHER SOLUTIONS

Summary: The implementation of the circular economy concept is a new challenge that makes 
it possible to achieve the goal of sustainable development in Poland. Its success depends on 
both producers and consumers. The purpose of this chapter is to analyze selected elements 
related to the awareness of the circular economy (circular economy) among the inhabitants 
of Małopolska, in the context of readiness to introduce extended producer responsibility. The 
starting point for the research was the so-called waste package, i.e., the enactment and amend-
ment of existing directives of the European Parliament and the Council of the European Union 
in 2018. The surveys were aimed at finding out the state of knowledge of Małopolans about 
the main assumptions of the GOZ, as well as examining the respondents’ attitudes to selected 
directions of changes proposed in the 2018 package. On the basis of the analysis of the ques-
tionnaires, the authors attempted to determine indicators on the basis of which this readiness 
could be assessed. As a result, it was found that the knowledge of GOZ and sustainable devel-
opment is quite high and, at the same time, the respondents to a large extent accept selected 
pro-environmental measures going beyond the law currently in force in Poland. 

Keywords: waste management, recycling, surveying, extended producer responsibility, circu-
lar economy (CE)
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