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Raport z pierwszych badań ankietowych w ramach programu 
„U ŹRÓDŁA, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich 
powstawania”. Styczeń 2011.
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie świadomości ekologicznej i dotychczasowych praktyk 
segregacji  odpadów  wśród  mieszkańców  wspólnot  wytypowanych  do  wzięcia  udziału  w  programie 
pilotażowym „U źródła”. 
Próba  do  badań  miała  charakter  celowy,  wywiady  były  przeprowadzane  wśród  mieszkańców 
10 wytypowanych wspólnot mieszkaniowych, w tym 6 wspólnot aktualnie posiada pojemniki do selektywnej 
zbiórki na swoim terenie, a 4 dopiero je wprowadzi (dzięki inicjatywie SZA). Uzyskane wyniki nie mogą być 
zatem  uogólniane  w  odniesieniu  do  populacji  mieszkańców  miasta,  mają  natomiast  charakter 
reprezentatywny  w  odniesieniu  do  badanych  wspólnot  (badania  adresowane  były  do  wszystkich 
mieszkańców w obrębie wspólnoty). Ogółem w okresie od listopada 2010 do stycznia 2011 zrealizowano 
147 wywiadów kwestionariuszowych. Pytania zawarte w kwestionariuszu odnosiły się do zagadnień takich 
jak:  dotychczasowe  praktyki  segregacji  śmieci,  świadomość  ekologiczna,  postawy  wobec  projektów 
segregacji u źródła.

Poniżej przedstawiamy tabele zawierające rozkłady odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza. 
Nie  omawiamy ich  szczegółowo,  ponieważ naszym zdaniem,  w tym wypadku  „liczby  mówią  same za 
siebie”.  Krótkiego  komentarza  wymaga  natomiast  najważniejsze  odkrycie  badania,  którym  jest 
stwierdzony  brak  związku  pomiędzy  dotychczasowymi  praktykami  segregacji  i  świadomością 
ekologiczną  a  gotowością  do  wzięcia  udziału  w  programie  pilotażowym  segregacji  odpadów u 
źródła.  Uzyskane  wyniki  wskazują,  że  dostępność  do  pojemników,  „wygoda”  i  „opłacalność” 
segregacji są zdecydowanie bardziej istotne niż poziom świadomości ekologicznej. Widać to  m. In. 
na przykładzie deklarowanej przez badanych gotowości do segregowania odpadów „bio” - która nie jest  
powiązana  z  dotychczasowymi  praktykami  segregacji.  Wśród  osób  już  sortujących  śmieci,  odsetek 
skłonnych do segregacji  odpadów kuchennych  i  ogrodowych jest  tylko  nieznacznie  większy  niż  wśród 
osób, które w ogóle nie segregują śmieci (64,6% wobec 58%).

Aktywność w segregacji odpadów mieszkańców badanych wspólnot jest zróżnicowana, co stanowi ciekawy 
punkt wyjścia do programu pilotażowego – nie mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której będziemy 
„przekonywać już przekonanych”, Wśród badanych wspólnot największy odsetek segregujących odpady 
stwierdzono  we  wspólnotach  przy  ulicach:  Matejki,  Leszczynowej,  Arkońskiej  i  Wąskiej  (odpowiednio: 
100%,  90%,  84,6%  i  82,1%  badanych),  najmniejszy  natomiast  wśród  mieszkańców  przy  ulicy 
Małkowskiego (15,4%). Druga część badania, w której chcemy zawrzeć także ocenę działania programu 
pilotażowego, wskaże, w jaki sposób zmieniły się postawy i opinie mieszkańców. 

dr Maciej Kowalewski (socjolog)
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Tab. 1. Identyfikacja właściciela odpadów  komunalnych
 Proszę powiedzieć, kto Pana/Pani zdaniem 
jest właścicielem śmieci po ich 
wyrzuceniu?

n %

Nadal  ja 3 2,0%
Firma wywożąca śmieci 65 44,2%
Gmina (Miasto Szczecin) 62 42,2%
nie wiem / trudno powiedzieć 13 8,8%

Inne 4 2,7%

Ogółem 147 100,0%

Tab. 2. Deklarowane praktyki segregacji odpadów
Czy przed wyrzuceniem śmieci sortuje je 
Pan(i), czyli wkłada Pan/i do osobnych 
worków, pojemników ?

n % 

Tak
96 65,8%

Nie
50 34,2%

Ogółem 146 100,0%

Tab. 3. Charakterystyka deklarowanych praktyk segregacji odpadów
Jeśli tak, to które? Odpowiedzi

n % 
wskazań

Makulatura (papier, karton) 87 15,5%

Szkło 90 16,1%

Tworzywa sztuczne, butelki PET, plastiki 93 16,6%

Metale (np. puszki aluminiowe, złom) 56 10,0%

Odpady organiczne (bio, spożywcze, roślinne, 
ogrodowe)

17 3,0%

Baterie 75 13,4%

niepotrzebne leki 60 10,7%

Stary, zużyty sprzęt elektroniczny, RTV (np. 
komputery, telefony, telewizory, akumulatory, itp.)

71 12,7%

Inne 11 2,0%

Ogółem liczba odpowiedzi 560 100,0%
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Tab. 4. System segregacji odpadów wykorzystywany przez respondenta

Z jakiego systemu segregowania 
odpadów Pan/Pani korzysta?

n % 

wrzucam odpady do specjalnych worków 
odbieranych z domu przez firmę

1 1,0%

mamy pojemniki do segregacji na 
podwórku, tylko do użytku przez naszą 
wspólnotę

92 90,2%

donoszę odpady do dużych zbiorczych, 
ogólnodostępnych pojemników do 
segregacji

7 6,9%

inny sposób 2 2,0%

Ogółem 102 100,0

Tab, 5. Najczęstsze powody niesegregowania odpadów
Co powoduje, że nie segreguje Pani/Pan śmieci? Odpowiedzi

n %

problem z dotarciem do pojemników - (zbyt duża 
odległość, nie wiadomo, gdzie znajdują się pojemniki)

38 39,6%

przepełnione pojemniki na zbierane odpady (np. 
kartony zalegające przed pojemnikami)

12 12,5%

brak warunków w domu do segregacji  (np. za mało 
miejsca pod zlewem)

23 24,0%

brak jasnych informacji o zasadach segregacji  (np. o 
tym, które odpady należy rozdzielać, źle oznaczone 
pojemniki)

6 6,3%

segregowanie śmieci jest męczące i uciążliwe 6 6,3%

selekcja odpadów nie ma większego sensu (np. firmy 
wywozowe i tak potem mieszają śmieci )

6 6,3%

to się nie opłaca - koszt wywozu odpadów 
posegregowanych jest zbliżony do kosztu wywozu 
odpadów mieszanych

3 3,1%

nie wiem 2 2,1%

Ogółem 96 100,0%
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Tab. 6. Czynniki motywujące do segregacji odpadów
Co zachęciłoby Pana/Panią do segregacji? Odpowiedzi

n %
obniżenie opłaty za odbiór odpadów w przypadku 
prowadzenia segregacji

42 29,6%

podwyższenie opłaty za odbiór odpadów, w 
przypadku braku segregacji

11 7,7%

obniżenie opłaty za odbiór odpadów 
segregowanych z jednoczesną podwyżką opłat za 
wywóz śmieci  niesegregowanych

15 10,6%

więcej pojemników i łatwiejszy dostęp do nich 
(pojemniki na każdej posesji)

41 28,9%

dostarczenie darmowych pojemników i worków do 
gospodarstwa domowego

33 23,2%

Ogółem 142 100,0%

Tab. 7. Spodziewane zyski ekonomiczne z segregacji odpadów (obniżka opłat za wywóz śmieci) 
 Proszę powiedzieć, co najmniej o ile % 
powinno płacić się mniej za wywóz 
śmieci segregowanych, aby zachęcić 
mieszkańców do segregacji?

n % 
ważnych

Co najmniej o 10% 21 14,5%
 
Co najmniej o 30%

88 60,7%

 
Co najmniej 50% lub więcej

36 24,8%

 
Ogółem

145 100,0

Tab. 8. Deklaracja segregowania odpadów „bio”
 Czy był/a/by Pan/Pani skłonny/a segregować 
odpady kuchenne i ogrodowe (tzw. bio, 
organiczne), jeśli na podwórzu stałby 
oddzielny pojemnik na te odpady?

n %

Tak 92 62,6%

Nie 41 27,9%
Trudno powiedzieć 14 9,5%
 
Ogółem

147 100,0
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Tab. 9, Najczęściej wymieniane przeszkody w segregacji odpadów „bio”
Proszę powiedzieć, co jest największą przeszkodą w 
segregacji odpadów kuchennych (bio) w Pana/Pani 
domu?

Odpowiedzi

n % 
wskazań

Odpady kuchenne  są "kłopotliwe" (brudne, mokre) 60 19,0%

 
Nie ma co zrobić z tymi odpadami (nie ma gdzie ich wrzucać - 
brak specjalnych pojemników)

122 38,7%

 
Brak warunków w domu do segregacji  (np. za mało miejsca pod 
zlewem)

85 27,0%

 
Selekcja odpadów "bio" nie ma większego sensu (ponieważ nie 
ma instalacji do ich przerobu, np. kompostowni

40 12,7%

 
Inne

7 2,2%

 
Nie wiem

1 0,3%

Ogółem odpowiedzi 315 100,0%

Tab, 10, Znajomość punktów zbiórki odpadów problemowych
 Czy potrafi Pan/Pani wskazać przynajmniej 
jeden punkt zbiórki odpadów problemowych?

n %

Nie (lub wskazanie niewłaściwe) 117 79,6%
 
Tak (wskazanie prawidłowe)

30 20,4%

 
Ogółem

147 100,0

Tab. 11. Odsetek osób deklarujących korzystanie z punktów zbiórki odpadów problemowych
 Czy korzystał Pan/Pani kiedykolwiek z tego 
punktu?

n %

Tak 23 15,6%
 
Nie, nigdy

124 84,4%

 
Ogółem

147 100,0

Tab. 12. Opinie respondentów na temat korzyści z selektywnej zbiórki odpadów
Czy uważa Pan/Pani, że selektywna zbiórka odpadów przynosi 
konkretne korzyści?

n % 

Tak 141 96,6%

 
Nie

1 0,7%

 
Nie wiem

4 2,7%

 
Ogółem

146 100,0
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Tab. 13. Identyfikacja korzyści płynących z selektywnej zbiórki odpadów
 Jeśli tak, to jakie?

 

Odpowiedzi

n %
wskazań

finansowe - niższa opłata za wywóz śmieci 98 20,5%

 
poprawa obecnego stanu środowiska (mniej wysypisk 
i skażeń poprodukcyjnych)

138 28,8%

 
mniej zniszczone środowisko w przyszłości

137 28,6%

 
gmina nie będzie płacić kar unijnych

106 22,1%

Ogółem odpowiedzi 479 100,0%

Tab. 14. Odsetek osób deklarujących działania na rzecz zmniejszenia liczby odpadów w gosp. domowym
 Czy podjął/ęła Pan/i któreś z poniższych działań, aby zmniejszyć ilość 
wyrzucanych śmieci?

Odpowiedzi

n %
wskazań

sortowanie śmieci 114 27,0%
 
ograniczenie kupowania (używania) pewnych rzeczy (np. plastikowych toreb) 106 25,1%

 
wykorzystanie wielokrotne tych samych rzeczy (np. słoików) 102 24,1%

 
Kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych/dających się ponownie przetworzyć 60 14,2%

 
kupowanie produktów w dużych, zbiorczych opakowaniach 35 8,3%

 
inne 6 1,4%

Ogółem odpowiedzi 423 100,0%

Tab. 15. Ocena systemu selektywnej zbiórki odpadów w Szczecinie
 Jak ocenia Pan/Pani, obecny system selektywnej 
zbiórki odpadów w Szczecinie?

n % ważnych % skumulowany

1 (ocena najgorsza) 34 23,8 23,8
 
2

66 46,2 69,9

 
3

32 22,4 92,3

 
4

8 5,6 97,9

 
5 (ocena najwyższa)

3 2,1 100,0

 
Ogółem

143 100,0  

Ocena średnia=2,16
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Tab. 16. Wiedza na temat kar nakładanych na gminę za brak selektywnej zbiórki odpadów
 Wiadomo, że mają być nałożone wysokie kary na gminy, w 
których poziom  segregacji odpadów nie spełni wymogów 
unijnych. Czy wiedział/a Pan/Pani, że zapłaci za to każdy z 
mieszkańców w podwyższonych opłatach za wywóz śmieci?

n % 

Tak, słyszałem/am o tym 74 51,0
 
nie, nie wiedziałem/am o tym

71 49,0

 
Ogółem

145 100,0

Tab. 17. Sposoby poprawy efektywności gospodarki odpadami w opinii badanych
Co jest, Pana/Pani zdaniem, najlepszym 
sposobem na zwiększenie efektów 
gospodarki odpadami w Szczecinie?

Odpowiedzi

n %
wskazań

wprowadzenie obowiązkowej segregacji 
odpadów i konsekwentne egzekwowanie 
nowych przepisów

91 19,0%

powszechna edukacja na ten temat 116 24,2%

stosowanie zachęt dla mieszkańców (np. 
znaczne obniżenie opłat za wywóz śmieci 
segregowanych)

126 26,3%

sprawna obsługa systemu segregacji 130 27,1%

inne 17 3,5%

Ogółem odpowiedzi 480 100,0%

Tab. 18. Znajomość działalności stowarzyszenia SZA

Czy słyszał/a Pan/i wcześniej o stowarzyszeniu 
Szczecińska Zielona Alternatywa (SZA) i naszych 
działaniach ?

n % 

Tak
35 24,1

 
Nie

110 75,9

 
Ogółem

145 100,0
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Podstawowe zbiorcze dane o respondentach (płeć, wykształcenie, źródło dochodu,)

 Płeć respondenta
n %

Ważne Kobieta 88 59,9
 Mężczyzna 58 39,5
 Ogółem 146 99,3
Braki danych Systemowe braki danych 1 0,7
Ogółem 147 100,0

 Jakie jest Pana/Pani główne źródło 
dochodu?

n %
Ważne Własna praca zarobkowa 78 53,1
 Działalność gospodarcza 9 6,1
 Emerytura/renta 48 32,7
 Inne niezarobkowe źródło 

utrzymania(pomoc 
społeczna, świadczenia 
socjalne, na utrzymaniu 
rodziny)

11 7,5

 Ogółem 146 99,3
Braki danych Systemowe braki danych 1 0,7
Ogółem 147 100,0

 Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? n %
Ważne Podstawowe/zawodowe 20 13,6
 Średnie (z maturą, bez 

matury, technikum, 
policealne)

64 43,5

 Wyższe (licencjat lub 
studia magisterskie) 60 40,8

 Ogółem 144 98,0
Braki danych Systemowe braki danych 3 2,0
Ogółem 147 100,0
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