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I GMINIE JAWORZNO 

Streszczenie 
W artykule omówiono stosunek mieszka�ców do segregacji odpadów i rodzaje odpadów najcz��ciej 

segregowanych. Uwzgl�dniono wiek, płe� oraz wykształcenie mieszka�ców. Prób� oceny gospodarki 

odpadami przedstawiono na przykładzie gminy i miasta Jaworzno. 

The analysis of secondary materials separation in the town and commune 
of Jaworzno 

Abstract 
The article presents the inhabitants' attitude towards waste separation, taking into consideration their 

age, sex and level of education, and enlists types of most frequently sorted waste. It also attempts to 

evaluate waste management in the town and commune of Jaworzno. 

WPROWADZENIE 

Stosunek człowieka do otaczaj�cej go przyrody z upływem lat ulegał du�ym 

zmianom. Ludzie pierwotni, gdy jakie� zjawisko było niezrozumiałe, nie do wyja�nie-

nia, przypisywali mu moce nadprzyrodzone i otaczali czci�. W staro�ytno�ci na przy-

kład otaczano kultem głazy jako przejaw działania bogów (Kalinowska 1993). 

Najstarsze zarz�dzenie dotycz�ce ochrony �rodowiska ukazało si� w Chinach 

około 1100 r. p.n.e. Rozporz�dzenie to dotyczyło gospodarki le�nej. W Polsce Bole-

sław Chrobry zabraniał polowa� na bobry, a Władysław Jagiełło wprowadził zakaz 

�cinania niektórych gatunków drzew. Ksi���ta Litewscy od 1541 roku chronili �ubry. 

Przez wiele lat stosunek człowieka do przyrody był władczy, dopiero, gdy nast�-
piły nieodwracalne zmiany klimatyczne, zdano sobie spraw� z tego, �e aby przetrwa�, 
trzeba �y� w zgodzie z otaczaj�c� natur�. 

1. CEL I METODYKA BADA�

Celem prowadzenia bada� była analiza gospodarki przedmiotami do wtórnego 

przerobu na terenie miasta i gminy Jaworzno (Jurasz 1998; Burger 2005). Informacje 

na temat segregacji odpadów uzyskano bezpo�rednio od mieszka�ców. Wywiady 

przeprowadzono z wykorzystaniem specjalnie opracowanego kwestionariusza. Okre-

�lono tak�e zale�no�ci mi�dzy osobistymi cechami respondentów, jak: płe�, wiek, 
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wykształcenie a stanem ich �wiadomo�ci ekologicznej. Badania dotyczyły 100 losowo 

wybranych osób, w ró�nym wieku, z ró�nych regionów miasta i gminy. 

2. ANALIZA WYNIKÓW

Ankietowani zostali scharakteryzowani na podstawie wieku, płci oraz wykształ-

cenia. 69% badanych stanowiły kobiety, a 31% m��czy�ni. Wyniki zestawiono w ta-

blicy 1. 
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	ródło: Opracowanie własne. 

Z tablicy wynika, �e w�ród respondentów najwi�cej było osób w wieku 18–25 lat, 

co stanowiło 43%. Najmniejsz� grup� stanowili ludzie w wieku 51–65 lat – 9%.  

Wykształcenie wy�sze miało 22% ankietowanych, za� osób z wykształceniem pod-

stawowym było 8%. 

Na pytanie dotycz�ce segregacji odpadów odpowiedzi kształtowały si� zgodnie ze 

schematem przedstawionym na rysunku 1. 
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	ródło: Opracowanie własne. 
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Okazało si�, �e zawsze segreguje odpady 18% ankietowanych, w tym 9% stano-

wiły kobiety i 9% m��czy�ni, cz�sto segreguje odpady 39% badanych, w tym 26% to 

kobiety, rzadko 17% kobiet; odpowiedzi: nigdy nie segreguj� odpadów udzieliło 17% 

kobiet i 9% m��czyzn.  

Zale�no�� mi�dzy segregacj� odpadów a wykształceniem przedstawiono w tabli-

cy 2. 
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	ródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie analizy ankiety stwierdzono, �e najcz��ciej segreguj� odpady re-

spondenci z wykształceniem wy�szym, �rednim zawodowym oraz ogólnokształc�cym. 

Odpowiedzi na pytanie, które z wymienionych przedmiotów do wtórnego przero-

bu zbiera Pan/Pani? (rys. 2) kształtowały si� nast�puj�co: 57% ankietowanych zbiera 

gazety, 43% puszki aluminiowe, 39% szklane butelki i słoiki, a 22% wyroby z pla-

stiku. 

57

43

39

22

R
o

d
z
a

j 
s

u
ro

w
c

ó
w

 w
tó

rn
y

c
h

 

10 20 30 40

%

2

1

3

4

50 60

	ródło: Opracowanie własne. 
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Kolejne pytanie, na które odpowiadali ankietowani, brzmiało nast�puj�co: Czy na 

terenie miejsca Pani/Pana zamieszkania jest prowadzona zbiórka surowców wtórnych? 

100% ankietowanych odpowiedziało, �e jest prowadzona, 85% ankietowanych stwier-

dziło, �e liczba pojemników na surowce wtórne jest wystarczaj�ca. 

PODSUMOWANIE 

�wiadomo�� ekologiczna mieszka�ców Jaworzna na podstawie przeprowadzonej 

ankiety została oceniona wysoko. 74% ankietowanych stwierdziło, �e segreguje odpa-

dy. Najcz��ciej odpady segreguj� ludzie w przedziale wieku 18–50 lat. Gospodarka 

odpadami w gminie i mie�cie została oceniona przez ankietowanych nast�puj�co: bar-

dzo dobrze: 13%, dobrze: 48%, �rednio: 20%, �le gospodark� odpadami oceniło zale-

dwie 19% ankietowanych. Jako przyczyn� złej oceny respondenci podali: 15%  

– mał� liczb� pojemników, rzadkie ich opró�nianie – 4%. Stwierdzono, �e najwi�cej 

ankietowanych segreguje gazety, najmniej – wyroby plastikowe. 
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