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Wstęp

 Społeczeństwa państw wysoko rozwiniętych już dawno przestały konsumo-
wać, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Obecnie nastał czas konsumery-
zmu, który dla dużej liczby ludzi stał się nową formą sensu istnienia. Konsumpcja 
nie jest dziś tylko zaspokojeniem potrzeb izjologicznych czy bezpieczeństwa, ale 
sama staje się zinternalizowaną potrzebą1. Cały system gospodarczy sprzyja 
wzrostowi konsumpcji poprzez kreowanie ogromnej liczby nowych produktów 
oraz przekonywaniu społeczeństw o potrzebie posiadania kolejnych dóbr. Obec-
nie wzrost konsumpcji ułatwiają łatwo dostępne różne rodzaje i formy kredytu. 
Nie bez znaczenia jest również rosnący dochód netto tych społeczeństw, który 
pozwala na taki styl życia. Dodatkowym elementem zwiększającym konsumpcję 
jest proces globalizacji, który sprawił, że dostępne są dobra wytworzone na ca-
łym świecie. Taka sytuacja pozwala na realne zwiększanie siły nabywczej rozpo-
rządzalnego dochodu poprzez możliwość nabywania dóbr wytworzonych w pań-
stwach nisko rozwiniętych, które są często niskiej jakości, ale za to są dużo tań-
sze. Ważnym czynnikiem jest także dostęp do informacji w Internecie. Pozwala 
on na nabywanie konkretnego dobra w najniższej cenie, korzystając z porówny-
warek cenowych lub z portali zakupowych. Następuje także skrócenie cyklu życia 
wielu produktów, a szczególnie różnego rodzaju elektroniki. Związane jest to 
z szybkim postępem technologicznym i modą na posiadanie nowych rzeczy oraz 
tworzenie dóbr, które w krótkim czasie się zużywają. Słusznym wydaje się posta-
wienie tezy, że taka sytuacja jest tworzona przez samych producentów, którzy 
wolą wprowadzić nowe produkty niż zajmować się serwisem wcześniej wytwo-
rzonych. To wszystko prowadzi do wielu niekorzystnych tendencji. Kupujemy 
coraz więcej, więc wytwarzamy coraz więcej odpadów. Wiele produktów jest 
coraz niższej jakości, aby móc zaspokoić oczekiwania zakupowe coraz większej 
liczby konsumentów. Można zaobserwować także niepokojące zmiany społeczne, 
które przejawiają się w coraz większym zadłużeniu gospodarstw domowych 
oraz uzależnieniu się dużej grupy społeczeństwa od potrzeby robienia zakupów. 
Obserwując te procesy można stwierdzić, że ludzie zostali „zniewoleni” przez 
globalny marketing, zapominając, że to oni mają realną władzę w swoich rękach 
w postaci rozporządzalnych dochodów. To oni mogą głosować na rynku na te 
produkty, które są wytworzone zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialno-
ści. Mogą to czynić suwerennie, bez poddawania się wpływom reklamy i mody. 
Przede wszystkim jednak poprzez swoje decyzje zakupowe mogą wpłynąć na to, 
jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości.

1 Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2012, s. 244.
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Społeczna odpowiedzialność konsumentów – ConSR

 Obserwowane w ostatnich latach anomalie i katastrofy pogodowe na całym 
świecie nie pozostawiają wątpliwości, że dokonują się na naszych oczach znaczą-
ce zmiany klimatyczne. Coraz mniej osób podważa pogląd, że przyczyną tych 
zmian jest działalność człowieka, a przede wszystkim jego aktywność gospodar-
cza. Zrównoważony rozwój to nie tylko modny slogan używany przez polityków 
dla polepszenia notowań wyborczych, ale niezbędny kierunek zmian, aby przy-
szłe pokolenia miały szansę na życie w normalnych warunkach. Obecna eksplo-
atacja Ziemi stoi w sprzeczności z naszymi naturalnymi podstawami egzystencji. 
Ludzkość poprzez swoje działanie prowadzi do uwolnienia 75 mln ton CO₂ każ-
dego dnia2. Idea zrównoważonego rozwoju ma szansę na wprowadzenie w życie 
pod warunkiem, że wszystkie państwa będą go popierać poprzez odpowiednie 
regulacje prawne. Strategia takiego postępowania została sformułowana w ra-
porcie The Fourth Assessment Raport ze zmian klimatycznych opracowanym 
przez IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) w 2007 roku3. Zawiera 
ona osiem punktów, które powinny być podstawą działań: efektywność energe-
tyczna, przejście na paliwa neutralne dla klimatu, odzysk ciepła i prądu elek-
trycznego, odnawialne źródła energii, gospodarka recyrkulacyjna, poprawa jako-
ści produktów, efektywność materiałowa, zaprzestanie wytwarzania innych ga-
zów cieplarnianych poza CO₂.
 W celu zmiany dotychczasowej sytuacji na skutek pogłębiającego się konsu-
meryzmu, musi wzrosnąć świadomość społeczna o konsekwencjach takiego po-
stępowania. Konsumenci muszą dokonywać swoich wyborów w sposób odpo-
wiedzialny społecznie. Niewielka eksploracja tej tematyki przekłada się na nie-
wielką ilość informacji na temat ConSR w literaturze przedmiotu. Poniżej zapre-
zentowane zostały dwie de inicje ConSR.
 Pierwsza z nich traktuje społeczną odpowiedzialność konsumentów 
(CNSR) w najszerszym ujęciu jako świadome i rozważne dokonywanie wyborów 
konsumpcyjnych w oparciu o osobiste i moralne przekonania. W głównej mierze 
odpowiedzialny konsument powinien brać pod uwagę społeczny aspekt produk-
tów i procesów przedsiębiorstwa, które je wytworzyło. Takie postępowanie jest 
po części odpowiedzialne za wzrost czynników etycznych i społecznych funkcjo-
nujących w organizacjach.
 Społeczna odpowiedzialność biznesu może wyrażać się poprzez zaangażo-
wanie w specy iczne działania takie jak udzielanie wsparcia inansowego lub 
wyrażanie gotowości włączenia się w protesty lub akcje bojkotu produktów lub 
przedsiębiorstw, podejmowanie świadomych decyzji odnośnie zakupu lub od-
mowy zakupu wszystkich produktów, wyrażanie opinii w badaniach ankieto-

2 H. Hagemann, M. von Hauff, Nachhaltige Entwicklung, das neue Paradigma in der Ökonomie, 
Metropolis, Magdeburg 2010, s. 64.
3 IPCC, Climate Change 2007: Mitigation of climate change, Contribution of Working Group III to 
the 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel of Climate Change, Cambridge 2007.
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wych lub uczestnictwo w innych formach badań rynkowych dotyczących naby-
wanych produktów4.
 Druga de inicja społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumen-
tów (ConSR) określa ją jako zachowania nabywców dokonujących świadomych 
wyborów usług i produktów wytwarzanych przez te organizacje, które w realiza-
cji działań zarówno strategicznych jak i operacyjnych kierują się zasadami spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Społecznie i ekologicznie odpowiedzialne 
zachowania konsumentów odnoszą się do procesów nabywania przez nich 
wszystkich kategorii produktów, począwszy od dóbr zaspokajających podstawo-
we potrzeby izjologiczne, a skończywszy na dobrach luksusowych oraz zaspoka-
jających potrzeby wyższego rzędu. Trwałe osiągnięcie takiego stanu rzeczy wy-
maga zapewnienia wysokiej świadomości społecznej i ekologicznej nabywców, 
związanej z pełną świadomością konsekwencji podejmowanych wyborów za-
równo dla wszystkich uczestników społeczności, w której żyją, jak i dla ekolo-
gicznej przyszłości środowiska naturalnego ziemi5.
 Druga de inicja oznacza, że społeczna odpowiedzialność konsumentów jest 
stanem zachowań społecznych na określonym poziomie, który może zostać 
zmierzony. Takie też założenie zostało przyjęte w sferze dalszych rozważań. 
W związku z tym społeczną odpowiedzialność konsumentów można podzielić na 
dwa obszary, a mianowicie obszar społeczny oraz obszar ekologiczny, przy 
czym elementy ekologiczne zawierają się w społecznych.
 Do elementów społecznych można zaliczyć przede wszystkim następujące 
zachowania: nabywanie towarów wytworzonych zgodnie z koncepcją społecznej 
odpowiedzialności biznesu, nabywanie towarów wytworzonych zgodnie z zasa-
dą fair trade, nienabywanie produktów podrobionych (poszanowanie własności 
intelektualnej), nabywanie takiej ilości produktów żywnościowych, które na 
pewno zostaną zużyte, nabywanie produktów kosmetycznych, które nie są testo-
wane na zwierzętach, decyzje zakupowe podejmowane w sposób świadomy, 
a nie nawykowy.
 Elementy ekologiczne to przede wszystkim: sortowanie wytwarzanych od-
padów oraz pozbywanie się odpadów niebezpiecznych w sposób gwarantujący, 
że nie zanieczyszczą one środowiska, zakup urządzeń energooszczędnych i surow-
cowo-oszczędnych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, nabywanie to-
warów o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko, nabywanie towa-
rów wytworzonych w sposób ekologiczny, nabywanie produktów wytworzonych 
z surowców recyklingowych oraz produktów, które można poddać w 100% proce-
sowi recyklingu, zakup produktów wysokiej jakości o długiej żywotności.
 Można postawić hipotezę, że elementy ekologicznej odpowiedzialności poja-
wiają się wcześniej niż elementy społeczne. Konsumenci odpowiedzialni spo-

4 T. M. Divenny, P. Auger, G. Eckhard, T. Birtchnell, The Other CSR: Consumer Social Responsibility, 
Stanford Social Innovation Review, Fall 2006, s. 3.
5 Sz. Cyfert, G. Hoppe, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinan-
ta skutecznej implementacji CSR i ECSR, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011 nr 8, 
s. 13-21.
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łecznie są odpowiedzialni ekologicznie, natomiast odpowiedzialni ekologicznie 
nie muszą być odpowiedzialni społecznie. Zagadnienie to wymaga jednak pogłę-
bionych badań, aby zjawisko to mogło być dokładnie wyjaśnione.
 Faktem jest, że zachowania odpowiedzialne ekologicznie mogą przynieść 
konsumentom natychmiastową korzyść inansową (nagrodę). Z tego powodu po-
jawiają się one prawdopodobnie we wcześniejszej fazie poziomu odpowiedzial-
ności społecznej. W przypadku zachowań odpowiedzialnych społecznie mamy 
do czynienia z koniecznością powstania wysokiego poziomu empatii oraz wyso-
kiego poziomu świadomości ekologicznej, przejawiającej się w postaci świado-
mości o konsekwencjach swoich wyborów zakupowych na stan ekosystemu 
w przyszłości. Stan taki musi doprowadzić do świadomości o zagrożeniach dla 
własnego zdrowia oraz zdrowia i jakości życia przyszłych pokoleń, w przypadku 
braku postępowania społecznie odpowiedzialnego.
 Powstaje pytanie o realną możliwość powstania takiej odpowiedzialności 
u konsumentów. Co musi się stać, aby konsumenci przestali tylko deklaratywnie 
popierać takie zachowania, a podczas realnych wyborów nie szukali kolejnej wy-
mówki dlaczego nabyli „tanią tandetę”? Z całą pewnością potrzebna jest odpo-
wiednia motywacja, aby zmieniły się dotychczasowe zachowania konsumpcyjne. 
Mogą nią być następujące czynniki: osiągnięcie osobistych korzyści (nagroda) 
poprzez kupno społecznie odpowiedzialnych dóbr lub poprzez społecznie i eko-
logicznie odpowiedzialne zachowania, zagrożenie (strach, kara) przed utratą 
zdrowia lub realnym pogorszeniem się warunków życia (w krótkim, przewidy-
walnym czasie), jako konsekwencja braku społecznie odpowiedzialnych zacho-
wań, moda na takie zachowania promowana przez autorytety społeczne lub mo-
ralne (chęć dorównania, potrzeba przynależności do danej grupy społecznej), 
promowanie, czyli wytwarzanie społecznie odpowiedzialnych produktów przez 
najbardziej znane marki i symetria informacji na temat sposobu wytwarzania 
nabywanych produktów. W przypadku dwóch pierwszych czynników motywują-
cych podobne stanowisko można znaleźć w publikacji Timmothy Divenny6.
 Wzrost poziomu ConSR jest procesem długotrwałym i obarczonym ryzykiem, 
gdyż duża część społeczeństwa z różnych względów nie zostanie nim objęta. Jed-
nym z ważnych czynników urzeczywistniających ideę społecznej odpowiedzialno-
ści konsumentów, przynajmniej w części ekologicznej, jest wprowadzenie gospo-
darki recyrkulacyjnej. Jak wskazano powyżej elementy ekologiczne społecznej od-
powiedzialności są pierwszym stadium jej rozwoju, dlatego warto aby z pomocą 
wszystkich aktorów rynku zostały one jak najszybciej wprowadzone w życie.
 Wszystkie nabywane dobra stają się wcześniej lub później odpadem. Do wy-
tworzenia tych dóbr zużywane są ogromne ilości surowców naturalnych. Wyko-
rzystane w procesie produkcyjnym surowce są przekształcane w różnych proce-
sach chemicznych i izycznych we wszelkie dostępne produkty. Gospodarka re-
cyrkulacyjna to taka, która dąży do maksymalizacji wykorzystania odpadów do 
wytworzenia kolejnych produktów, oszczędzając w ten sposób zużycie surow-

6 T. M. Divenny, Using Market Segmentation Approaches to Understand the Green Consumer, June 
2010, www.papers.ssrn.com [10-11-2012].
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ców naturalnych. Takie postępowanie ma istotne znaczenie dla sprawiedliwego 
podziału surowców pomiędzy kolejne pokolenia, a także ma niebagatelne zna-
czenie dla ochrony środowiska naturalnego oraz minimalizacji kosztów zagospo-
darowania wytwarzanych odpadów. Odpady w takiej gospodarce postrzegane są 
jako źródło surowców, a nie jako problem ekologiczny, który obecnie jest coraz 
bardziej kosztowny dla społeczeństwa.
 Wprowadzając gospodarkę recyrkulacyjną można zrealizować dwa elementy 
ekologiczne ze społecznej odpowiedzialności konsumentów, a mianowicie:
• sortowanie wytwarzanych odpadów oraz pozbywanie się odpadów niebez-

piecznych w sposób gwarantujący, że nie zanieczyszczą one środowiska,
• nabywanie produktów wytworzonych z surowców recyklingowych oraz pro-

duktów, które można poddać w 100% procesowi recyklingu.

Metoda pomiaru ConSR

 Organizacje mogą wejść na drogę idei zrównoważonego rozwoju wprowa-
dzając do swoich strategii koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 Warunkiem niezbędnym jest jednak uzyskanie wiedzy o poziomie społecznej 
odpowiedzialności konsumentów, w którym przedsiębiorstwa funkcjonują lub 
w którym chciałyby oferować produkty wytworzone zgodnie z zasadami ConSR.
 Istnieje jednak problem obiektywnego pomiaru poziomu ConSR. Dotychcza-
sowe próby polegały na analizie deklaratywnych opinii konsumenckich, które 
miały charakter pomiaru jakościowego, obarczonego subiektywną oceną respon-
dentów, a przede wszystkim deklaratywnością opinii konsumentów. Problem 
pustych deklaracji składanych przez ankietowane osoby na temat etycznej kon-
sumpcji jest dobrze znany i został omówiony w pracy Devinney i innych7. Bada-
cze ci poddają wręcz w wątpliwość sensowność przeprowadzania takich badań, 
gdzie narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety (Experiment, don’t 
survey), gdyż ich zdaniem niejako wymuszają one „politycznie poprawne” dekla-
racje. Innym poruszanym przez cytowanych autorów problemem jest zależność 
prospołecznych zachowań konsumenckich od kontekstu w jakim się one poja-
wiają (Consider the context; create the context). Konsekwencją tej zależności jest 
niemożliwość uzyskania spójnych i wiarygodnych przewidywań na temat zacho-
wań konsumenckich. Według badań mogą się one diametralnie różnić tylko przy 
zmianie kontekstu, w jakim się pojawiają. Te i inne problemy związane z omawia-
nym zagadnieniem powodowały wrażenie, że ilościowy pomiar świadomości i po-
staw prospołecznych lub proekologicznych wydawał się w praktyce niemożliwy.
 W celu wypełnienia tej luki zaproponowano wprowadzenie nowej, ilościo-
wej metody pomiaru ConSR. Głównymi założeniami tej metody są:
• każdy produkt staje się po określonym czasie odpadem lub w przypadku jego 

natychmiastowej konsumpcji (usługi) powstają odpady;

7 T. M. Divenny, P. Auger, G. Eckhard, T. Birtchnell, The Other CSR: Consumer Social Responsibility, 
Stanford Social Innovation Review, Fall 2006, s. 9-10.
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• analizując ilość i morfologię wytworzonych odpadów otrzymuje się informa-
cje o obiektywnym stanie postaw konsumenckich badanej społeczności;

• postępowanie z odpadami, a przede wszystkim poziom ich segregacji u źró-
dła, selektywne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz ilość 
przeterminowanych produktów spożywczych w strumieniu odpadów jest 
obiektywnym obrazem społecznej i ekologicznej odpowiedzialności danego 
społeczeństwa.

 W celu ustalenia poziomu społecznej i ekologicznej świadomości konsumen-
tów proponuje się wprowadzenie ilościowej metody jej pomiaru. Cechuje się ona 
wysokim obiektywizmem ze względu na swój charakter oraz na nowatorskie 
podejście jej pomiaru poprzez badanie zachowań konsumenckich za pomocą 
analizy wytwarzanych przez nich odpadów komunalnych. Takie pośrednie bada-
nie konsumpcji poprzez badanie jej odwzorowania w postaci wytwarzanych od-
padów jednoznacznie eliminuje wszelkie subiektywne oraz jakościowe oceny 
tego zjawiska. Nieistotne dla pomiaru stają się procesy decyzyjne, które dopro-
wadziły do wyboru tych czy innych produktów, wpływ marketingu, przypadku, 
stan majątkowy, itp. Pomiar ten jest przede wszystkim niezależny od deklaratyw-
nej skłonności do działań o charakterze prospołecznym i proekologicznym. We-
ry ikowany jest stan faktyczny. Wymienione wyżej czynniki mają niewątpliwie 
wpływ na końcowy wynik, ale celem jest odizolowanie poziomu społecznej i eko-
logicznej świadomości konsumentów od czynników, które go wygenerowały. 
Zważywszy na to, że takich czynników może być ogromna ilość, część z nich może 
być niemierzalna bądź niewery ikowalna, wydaje się, że analiza wytwarzanych 
odpadów komunalnych przez konsumentów jest jedynym sposobem na osiągnię-
cie zamierzonego celu.
 Wartość poziomu społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumen-
tów proponuje się podawać w następującej formie:

  (1)

gdzie:  x jest wartością sumaryczną wskaźnika należącą do przedziału [0;1], zaś wektor 
(x1, x2) wskazuje na dekompozycję tego wskaźnika na składniki makroekono-
miczne i mikroekonomiczne, czyli:

   (2)
gdzie:
x1 – wartość sumaryczna składników makroekonomicznych (z wagami),
x2 – wartość sumaryczna składników mikroekonomicznych (z wagami).

 Taka forma podawania wskaźnika pozwoli na bardziej analityczne możliwo-
ści porównawcze pomiędzy otrzymanymi wskaźnikami dla różnych społeczno-
ści. Wskazane jest zatem odseparowanie i identy ikacja składników makro- i mi-
kroekonomicznych. To uniemożliwi na przykład interferencję czynników pro-
ekologicznych indywidualnych i strukturalnych, w szczególności państwowych. 
Pozwoli to na rozróżnienie różnych przypadków postaw badanych społeczności 
jako całości. Przykładowo można wówczas łatwo zidenty ikować społeczność nie 
dbającą wystarczająco o ekologię w wymiarze prywatnym, ale posiadającą infra-

 

 



Problematyka ogólnoekologiczna i społeczna 279

strukturę proekologiczną zapewnioną dzięki rządowym inwestycjom, dotacjom 
z Unii Europejskiej, itp. Zaproponowana dekompozycja głównego wskaźnika od-
różni taki przypadek od społeczności, w której prywatna świadomość proekolo-
giczna jest relatywnie wysoka, podejmowane są pozytywne indywidualne działa-
nia na rzecz środowiska nie pociągające za sobą wysokich kosztów, ale brak jest 
większych inwestycji instytucji państwowych lub korporacyjnych. Sumaryczna 
wartość składnika ConSR stwarza realną możliwość ujednolicenia takich przy-
padków, co byłoby niekorzystne.
 Ostateczne ustalenie wag poszczególnych składników, jak i ich rozkład po-
między wskaźniki makro- i mikroekonomiczne nastąpi po wery ikacji dokonanej 
w trakcie badań poziomu społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsu-
menckiej konkretnych społeczności oraz po wery ikacji w badaniu eksperckim.
 Proponuje się wprowadzenie następującej funkcji wyznaczającej poziom 
społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów:

   (3)

ConSR(A) – poziom społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów 
z obszaru A. Wartość zmiennej będzie zawierać się w przedziale [0;1], gdzie war-
tość zero odpowiada całkowitemu brakowi odpowiedzialności społecznej konsu-
mentów, a wartość 1 oznacza idealne społeczeństwo pod względem społecznej 
i ekologicznej odpowiedzialności konsumpcji.
 Zgodnie z przyjętym wzorem wszystkie poszczególne składniki muszą się 
także zawierać w przedziale [0;1], co oznacza, że dla każdego z nich należy wy-
znaczyć przekształcenie z ich rzeczywistych wartości (przestrzeni) do tego prze-
działu, a suma współczynników (wag) musi być równa 1. Poszczególne składniki 
pochodzą z obiektów mierzonych na różnych skalach, a wówczas dodawanie ta-
kich wielkości byłoby niemożliwe. Zatem dane pochodzące z różnych źródeł 
ujednolicone zostają za pomocą przekształcenia ich do odcinka [0;1], a wtedy 
dopiero będzie można je dodawać z różnymi wagami. Wydaje się również sto-
sownym, aby były to przekształcenia przedziałowo dyskretne – zamieniające 
przedziały wartości w punkty, co prowadzi do prostszej identy ikacji każdego 
z rozpatrywanych składników, przy czym:

ai, bj – współczynniki wag poszczególnych zmiennych;
zakłada się, że

  (4)

ai– współczynniki zmiennych makroekonomicznych

bj – współczynniki zmiennych mikroekonomicznych
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 Podział wag pomiędzy współczynnikami makro- i mikroekonomicznymi zo-
stał zaproponowany w stosunku 3 : 7. Celem takiego podziału było nadanie od-
powiednio większej rangi bezpośrednim zachowaniom konsumentów nad po-
średnimi efektami ich działań jako grupy społecznej. Zostanie to uzasadnione na 
podstawie badań pilotażowych.
 WT – waste trend – linia trendu zmiany ilości wytwarzanych odpadów okre-
ślająca średnie przyrosty (spadki) w kilogramach wytwarzanych odpadów ko-
munalnych na 1 mieszkańca badanego obszaru w okresie jednego roku. Badany 
okres powinien być nie krótszy niż piętnaście ostatnich lat, ponieważ należy to 
rozpatrywać w dłuższym okresie czasu. W przypadku kiedy obszar A jest częścią 
kraju, przyjmuje się wartości krajowe i założenie to dotyczy wszystkich zmien-
nych makroekonomicznych. Teoretycznie współczynnik kierunkowy takiej linii 
trendu, sprowadzonej do funkcji liniowej, może zawierać się w przedziale od +∞ 
do -∞. Jednakże z przeprowadzonych badań wynika, że większość wartości mie-
ści się w przedziale [-20;20]8. Proponuje się (jest to symulacja) przyjęcie nastę-
pującego przekształcenia dla tego składnika:

WT((-∞;0)) = 1
WT([0]) = 0,75
WT((0;5)) = 0,5

WT([5;10)) = 0,25
WT([10;+∞)) = 0

 Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że pożądaną sytuacją jest malejąca ilość 
wytwarzanych odpadów, a co najmniej nie rosnąca. Ponieważ jednak z szeregu analiz 
wynika9, że do osiągnięcia pewnego poziomu zamożności trudno jednocześnie uzy-
skać spadek wytwarzanych odpadów, zaproponowano również dla niewielkich 
wzrostów dodatnią wartość składnika. Taka sytuacja dotyczy w szczególności spo-
łeczności rozwijających się o poziomie GDP poniżej 20.000 $ na osobę rocznie.
 GWT – GDP waste trend – zależność pomiędzy linią trendu zmiany ilości wy-
twarzanych odpadów na osobę na rok w kilogramach, a linią trendu zmiany GDP 
w tysiącach jednostek siły nabywczej na osobę na rok. Badany okres powinien 
wynosić co najmniej ostatnie 15 lat dla obu linii trendu, a GDP wyrażone w staty-
stycznych jednostkach siły nabywczej, aby wielkości były porównywalne dla róż-
nych państw. Sytuacja pożądana to taka, w której współczynnik kierunkowy linii 
trendu odpadów (TW) jest niższy niż współczynnik linii trendu zmiany GDP (TGDP). 
Dla większości państw wysokorozwiniętych współczynnik linii trendu GDP mie-
ści się w przedziale (0,5; 3,0), pomijając sytuację długotrwałej recesji10. Proponu-
je się przyjęcie następującego przekształcenia dla tego składnika:

8 G. Hoppe, Strategia wyboru technologii przetwarzania odpadów komunalnych, Wyd. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, s. 49, 57-58.
9 E.U. Weizsäcker, K. Hargroves, M. Smith, Faktor fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum, 
Droemer, München 2010.
10 G. Hoppe, Strategia wyboru technologii przetwarzania odpadów komunalnych, Wyd. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, s. 56-57.
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GWT(TGDP > TW)=1
GWT(TGDP = TW)=0, 
GWT(TGDP < TW)=0

 Takie rozwiązanie gwarantuje, że tylko społeczności, w których ilość wytwa-
rzanych odpadów rośnie wolniej niż zamożność tego społeczeństwa, otrzymają 
maksymalną wartość tego składnika. To podejście oznacza, że proces wzrostu 
zamożności odpowiedzialnych konsumentów jest szybszy niż proces wzrostu 
wytwarzanych przez nich odpadów.
 WST – waste structure trend – trend zmiany morfologii odpadów. Oczekiwana 
zmiana polega na zwiększeniu się w czasie udziału odpadów, które mogą zostać 
zawrócone do powtórnego wykorzystania. W społeczeństwie odpowiedzialnym 
społecznie wagowy udział tych odpadów powinien przekraczać 70%11. Odpady 
przeznaczone do powtórnego wykorzystania to: tworzywa sztuczne, papier, 
szkło, metale, drewno, roślinne odpady organiczne. Taka sytuacja określa tylko 
potencjalną możliwość odzysku (recyklingu), a nie jej faktyczną wielkość. Jed-
nakże w odpowiedzialnym społeczeństwie konsumenci powinni brać pod uwagę 
również powstające odpady i możliwości ich zagospodarowania. Proponuje się 
przyjęcie następującego przekształcenia dla tego składnika:

WST(WST[t0]<WST[t1],WST[t1 ]>70%)=1
WST(WST[t0]>WST[t1],WST[t1 ]>70%)=0,75

WST(WST[t0]<WST[t1],50%<WST[t1]≤70%)=0,5
WST(WST[t0]>WST[t1],50%<WST[t1]≤70%)=0,25

WST(WST[t1]≤50%)=0
gdzie t0 jest początkowym punktem czasu pomiaru, a t1 ostatnim pomiarem 
badanych wartości.

 WR – waste recykling level – poziom odzysku odpadów. Składnik ten jest nie-
co bardziej skomplikowany. Głównym problemem jest przyjęcie de inicji odzy-
sku, a w szczególności czy zaliczony zostanie do niego proces termicznego prze-
kształcenia odpadów. Według części ekspertów z obszaru gospodarki odpadami 
termiczne przekształcanie jest odzyskiem energetycznym i powinien być liczony. 
Z drugiej strony należy zauważyć, iż jest to jednokrotny odzysk, a pozyskana 
energia jest jedną z najdroższych. Dla przyjętej metodologii w niniejszym opra-
cowaniu zakłada się, że termicznemu odzyskowi nie powinno się poddawać wię-
cej niż 20% wytwarzanych odpadów, gdyż co najwyżej taka część odpadów po-
siada taką strukturę i właściwości izyko-chemiczne, że inne formy ich odzysku 
są nieracjonalne gospodarczo. Zakłada się, że pożądanym stopniem odzysku 
w odpowiedzialnym społeczeństwie jest osiągnięcie 80%, z czego 20% może po-
chodzić z odzysku energetycznego. Proponuje się przyjęcie następującego prze-
kształcenia dla tego składnika:

11 Ibidem, s. 65-68.
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WR(≥80%)=1
WR([80%, 100%])=1

WR([70%, 80%))=0,75
WR([60%, 70%))=0,5

WR([50%, 60%))=0,25
WR([0%, 50%))=0

przy czym należy pamiętać, aby uwzględnić w badanym poziomie nie więcej niż 
20% odpadów poddawanych odzyskowi energetycznemu do poziomu odzysku 
całkowitego.

 SWR – source waste recykling – poziom segregacji odpadów u źródła. Wartość 
ta związana jest jednoznacznie z postępowaniem każdej osoby danej społeczno-
ści i odzwierciedla poziom jej społecznej odpowiedzialności. Bez odpowiedniego 
postępowania z odpadami podczas ich wytwarzania nie jest możliwym najczę-
ściej ich późniejszy recykling. Jeżeli na przykład odpady organiczne zostaną 
u źródła zmieszane z papierem i szkłem, to żadna z tych frakcji nie będzie mogła 
już wtórnie zostać odzyskana i zawrócona do wtórnego wykorzystania. Z per-
spektywy dalszego postępowania z odpadami, dostępnych technologii przetwa-
rzania odpadów oraz zasad racjonalności gospodarczej, powinny one być segre-
gowane u źródła na co najmniej następujące frakcje: odpady organiczne pocho-
dzenia roślinnego, odpady opakowaniowe bez szkła, szkło, pozostałe odpady. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby odpady opakowaniowe były rozdzielane na papier, 
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Jednakże nie jest to 
konieczne, gdyż istniejące technologie są w stanie dokonać takiego podziału 
wtórnie, a najczęściej musi być to podział jeszcze bardziej szczegółowy. Pożąda-
nym poziomem segregacji u źródła jest 100%, gdyż tylko taki stan pozwoli na 
dalsze odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Proponuje się przyjęcie nastę-
pującego przekształcenia dla tego składnika:

SWR(≥90%)=1
SWR([70%, 90%])=0,75
SWR([50%, 70%))=0,5

SWR([30%, 50%))=0,25
WR([0%, 30%))=0

 Pozostawiono 10% tolerancję ze względu na możliwe, uzasadnione przypad-
ki procesu nieracjonalnego gospodarczo.
 HW – hazardous waste – poziom odpadów niebezpiecznych nie wydzielonych 
przez konsumentów ze strumienia odpadów komunalnych u źródła. Ze względu na 
określoność składnika mierzony zostanie poziom dwóch rodzajów odpadów nie-
bezpiecznych, a mianowicie: baterie i farmaceutyki. Właściwym wydaję się być 
przyjęcie braku jakiejkolwiek ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpa-
dów komunalnych dla społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego społeczeństwa. 
Proponuje się przyjęcie następującego przekształcenia dla tego składnika:
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HW([0%, 0,01%))=1
HW([0,01%, 0,1%))=0,5

HW([0,1%,100%])=0
przy czym poziom podany w % odnosi się do poziomu wagowego.

 CSRW – CSR waste – poziom opakowań po produktach wytworzonych w ir-
mach stosujących w swoich strategiach koncepcję CSR. Składnik ten jest bardzo 
obiektywnym obrazem zasad konsumenckich panujących w danej grupie spo-
łecznej i jednoznacznie odzwierciedla poziom społecznej i ekologicznej odpo-
wiedzialności tych konsumentów. Niestety, w większości państw nie został 
wprowadzony żaden jednolity system certy ikacji takich organizacji, a co jest 
z tym związane, nie ma też jednolitych systemów oznaczeń produktów (opako-
wań) wytworzonych w taki sposób. Z tego względu składnik ten może zostać za-
stosowany tylko w nielicznych przypadkach lub dopiero w przyszłości, kiedy zo-
staną wprowadzone obiektywne systemy certy ikacji organizacji i odpowiednie 
oznakowania powstających w nich produktów. Proponuje się, aby z uwagi na ła-
twość badania, wybrać opakowania, które ulegają najmniejszej deformacji, jak na 
przykład puszki, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateria-
łowe i poddać je badaniu. Określony powinien zostać poziom (ilościowy lub wa-
gowy) tych wybranych opakowań z odpowiednimi znakami gra icznymi (certy i-
katami) w stosunku do całej grupy tych opakowań w badanych próbach. Propo-
nuje się przyjęcie następującego przekształcenia dla tego składnika:

CSRW([60%,100%] )=1
CSRW([40%, 60%])=0,75
CSRW([20%, 40%))=0,5
CSRW([1%, 20%))=0,25

CSRW([0%, 1%))=0

 W przypadku braku możliwości pomiaru tego składnika jego waga powinna 
zostać rozłożona na pozostałe elementy. Wówczas we wzorze na wyliczenie spo-
łecznej odpowiedzialności konsumentów dla grupy społecznej A następuje 

przesunięcie wag i przyjmie następującą postać: a                            .

 FW – food waste – poziom odpadów spożywczych przeterminowanych 
w strumieniu odpadów. Składnik ten ma odzwierciedlać ilości wyrzucanych od-
padów spożywczych, nie zużytych ze względu na utratę ich wartości lub upływ 
terminu przydatności do spożycia. Zawartość takich odpadów świadczy o nieod-
powiedzialnych wyborach konsumenckich. W społeczeństwach o wysokim po-
ziomie odpowiedzialności społecznej mogą się znaleźć co najwyżej śladowe ilo-
ści takich odpadów. Biorąc pod uwagę, że w strukturze odpadów komunalnych 
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znajduje się około 30% odpadów organicznych12, proponuje się przyjęcie nastę-
pującego przekształcenia dla tego składnika:

FW([0%, 1%))=1
FW([1%, 3%))=0,75
FW([3%, 5%))=0,5

FW([5%, 7%))=0,25
FW([7%, 100%])=0

przy czym poziom podany w procentach odnosi się do poziomu wagowego.

Metoda badań empirycznych

 Proponuje się przyjęcie zmody ikowanej metodyki SWA Tool zaproponowa-
nej przez Jędrczaka i Szpadta. Metodyka ta wywodzi się z Niemiec i została zwe-
ry ikowana w kilku miastach europejskich. W celu wykonania badania należy 
pobrać reprezentatywną próbkę odpadów komunalnych zmieszanych w sposób 
warstwowy oraz próbkę odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z tere-
nu zamieszkanego przez grupę społeczną, dla której ma zostać wyznaczony po-
ziom społecznej odpowiedzialności konsumentów – około 1 Mg odpadów zmie-
szanych (około 10 pojemników o pojemności 1,1m3) oraz odpowiadająca propor-
cjonalnie ilość odpadów selektywnie zbieranych. Odpady muszą zostać poddane 
bardzo dokładnej segregacji w celu ustalenia ich składu morfologicznego oraz 
wyznaczenia zawartości tych składników, które są wyznacznikami działań spo-
łecznie i ekologicznie odpowiedzialnych. Ustala się całkowitą ilość zbieranych 
odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z wyznaczonego terenu 
w celu wyznaczenia poziomu segregacji odpadów u źródła. Na podstawie wszyst-
kich zebranych informacji wyznaczone zostają potrzebne wskaźniki, które zosta-
ją wykorzystane do określenia poziomu społecznej odpowiedzialności konsu-
mentów w zakresie zmiennych mikroekonomicznych.
 W celu wyznaczenia zmiennych makroekonomicznych zakłada się koniecz-
ność pozyskania danych statystycznych za okres nie krótszy niż ostatnie 15 lat 
dotyczących następujących wielkości:
• roczna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na osobę;
• wysokość PKB na mieszkańca;
• morfologia wytwarzanych odpadów komunalnych;
• procentowa ilość odzysku odpadów.
 Na podstawie zebranych danych statystycznych wyznacza się założone 
w metodzie wskaźniki makroekonomiczne.

12 Ibidem, s. 65-68.
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Tabela  1 

Wyniki badań symulacyjnych – morfologia odpadów komunalnych zmieszanych

Lp. Zmienna
Budownictwo 

wielorodzinne

Budownictwo 

jednorodzinne

Tereny 

wiejskie

0. Waga odpadów łącznie [kg] 1472,4 909,0 476,8
1. Tworzywa 95,2 95,4 94,7
1.1. • butelki plastikowe bezbarwne [kg] 10,3 6,1 1,9
1.2. • butelki plastikowe kolorowe [kg] 8,3 4,4 2,0
1.3. • reklamówki biodegradowalne [kg] 2,3 1,5 0,2
1.4. • reklamówki pozostałe [kg] 25,7 24,7 13,7
1.5. • pozostałe opakowania z tworzyw [kg] 48,6 50,5 21,1
1.6. • tworzywa różne [kg] 0,0 8,2 55,8
2. Szkło 54,2 43,7 66,2
2.1. • butelki szklane [kg] 54,2 43,7 66,2
2.1.1. • butelki szklane bezbarwne [kg] 44,2 34,4 46,9
2.1.2. • butelki kolorowe [kg] 10,0 9,3 19,3
2.1.2.1. • butelki kolorowe niekaucjonowane [kg] 6,3 6,8 6,7
2.1.2.2. • butelki kolorowe kaucjonowane [kg] 3,7 2,5 12,6
2.a • butelki [szt.] 206 154 226
2.a. • butelki kolorowe [szt.] 31 24 52
2.a.1. • butelki kolorowe kaucjonowane [szt.] 12 6 36
2.a.2. • butelki kolorowe niekaucjonowane [szt.] 19 18 16
2.b. • butelki bezbarwne [szt.] 175 130 174
3. Papier 54,5 49,3 16,7
3.1. • opakowania wielowarstwowe [kg] 6,8 7,9 1,8
3.2. • opakowania papierowe [kg] 25,8 7,6 5,9
3.3. • pozostałe odpady papierowe (gazety, książki, kartki), [kg] 21,9 33,8 9
4. Metal 12,7 8,7 13,5
4.1. • puszki aluminiowe [kg] 2,1 2,8 1,9
4.2. • puszki metalowe po żywności [kg] 4,6 4,2 5,3
4.3. • opakowania metalowe po kosmetykach [kg] 1,3 0,7 0,5
4.4. • wieczka metalowe [kg] 0,9 1,0 1,0
4.5. • pozostały złom metalowy i kolorowy [kg] 3,8 0,0 4,8
5. Tekstylia – odzież 51,4 27,6 30,8
6. Niebezpieczne 25,1 20,0 3,2
6.1. • leki [szt.] 13 16 5
6.2. • baterie [szt.] 11 0 23
6.3. • papa [kg] 25,1 0,0 0,0
6.4. • środki ochrony roślin, owadobójcze [szt.] 1 0 1
6.5. • styropian objętość [dm3, kg] 2 dm3 3,8 kg 0,3 kg
6.6. • żarówki [kg] 0 4 7
7. Inne 61 70,3 55,2
7.1. • odpady budowlane [kg] 5,8 5,8 9,0
7.2. • odpady spożywcze – chleb [kg] 3,4 15,9 2,5
7.3. • ziemia ogrodowa, trawa, liście [kg] 17,9 21,1 11,4
7.4. • małe elektrośmieci [kg] 4,7 0,5 2,9
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Lp. Zmienna
Budownictwo 

wielorodzinne

Budownictwo 

jednorodzinne

Tereny 

wiejskie

7.5. • małe elektrośmieci [szt.] 22 szt. 4 szt. 5 szt.
7.6. • książki [szt.] 20 szt. 1 szt. 0 szt.
7.7. • płyty CD [szt.] 6 szt. 3 szt. 2 szt.
7.8. • zabawki z tworzyw sztucznych [szt.], tereny wiejskie [kg] 1 szt. 1 szt. 4,4
7.9. • ilość kosmetyki niezużyte [szt.] 3 szt. 0 szt.  1 szt.
7.10. • pampersy dziecięce [kg] 29,2 27,0 25,0
8. Waga pozostałych odpadów łącznie 909,4 446,4 187,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela  2 

Wyniki badań symulacyjnych – wartości wybranych frakcji odpadów 

(odpady zmieszane i odpady selektywnie zbierane – łącznie) 

Wyszczególnienie
Bydgoszcz budownictwo 

wielorodzinne

Bydgoszcz budownictwo 

jednorodzinne
Tereny wiejskie

Odpady niebezpieczne łącznie [%] 0,05% 0,066% 0,22%
Baterie w 1 Mg odpadów [szt.] 7 0 48
Farmaceutyki w 1 Mg odpadów – [szt.] 9 18 10
Żarówki w 1 Mg odpadów [szt.] 0 4 15
Odpady spożywcze: Chleb w kg na 1 Mg odpadów [%]  2,31 (0,23%)  17,49 (1,75%)  5,24 (0,52%)
Surowce wtórne: 
Butelki kaucjonowane w 1 Mg odpadów [szt.] 8 7 75
Poziom segregacji u źródła w procentach do łącznej 
zawartości surowców wtórnych w odpadach 49,10% 42,83% 4,75%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela  3 

Skład morfologiczny odpadów komunalnych Bydgoszczy w wybranych latach 

Struktura odpadów [% masy] Bydgoszcz 1995 Bydgoszcz 2005 Bydgoszcz 2009

Papier 12,2 19,5  25,1
Guma 0,3 b.d. b.d.
Szkło 6,1 14,8 11,5
Tworzywa sztuczne 8,8 16,1 15,6
Tekstylia 1,3 3,5 2,6
Odpady organiczne 28,2 25,4 24,8
Metale 1,1 4,2 3,4
Odpady nieorganiczne 29,3 12,8 11,1
Inne 12,8 3,7 5,9

Źródło: na podstawie J. Hermann, Kompleksowe badania i ocena odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy 

w aspekcie możliwości ich wykorzystania, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz 1995; W. Stegliński, Badania ilości i składu morfolo-

gicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy, Łódź 2006; K. Tyrała, Przeprowadzenie badań morfologii-struktury odpa-

dów komunalnych w m. Bydgoszczy wraz z ich kalorycznością, Gliwice 2009.



Problematyka ogólnoekologiczna i społeczna 287

Wyniki badań symulacyjnych

 W celu wstępnej wery ikacji zaproponowanej metody wykonane zostały pi-
lotażowe badania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez trzy grupy spo-
łeczne zamieszkałe w mieście Bydgoszcz (Polska) oraz przyległych terenach 
wiejskich. W celu dywersy ikacji potencjalnych wyników, w sposób celowy wy-
znaczono badane grupy społeczne poddane badaniu. Pierwsze dwie grupy to 
osoby zamieszkałe w budownictwie jednorodzinnym oraz budownictwie wielo-
rodzinnym w Bydgoszczy, natomiast trzecia grupa to osoby zamieszkałe na tere-
nach wiejskich w gminie Rojewo. Badania przeprowadzone zostały pomiędzy 
wrześniem i listopadem 2012 roku. W sposób losowy zostały wybrane próbki 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów sortowanych u źródła. Łącz-
na ilość przebadanych odpadów wyniosła około 4 Mg. Wyniki tych badań przed-
stawiają tabele 1 i 2. Na podstawie otrzymanych wyników można było wyznaczyć 
wskaźniki mikroekonomiczne funkcji poziomu społecznej odpowiedzialności dla 
wybranych grup społecznych.
 Wstępna analiza powyższych danych wskazuje, że poziom społecznej odpo-
wiedzialności badanych grup społecznych jest bardzo niski. Negatywnie należy 
ocenić przede wszystkim zawarte w odpadach komunalnych zmieszanych: odpa-
dy niebezpieczne, kaucjonowane butelki zwrotne, elektro-odpady oraz znaczną 
ilość surowców wtórnych, które powinny zostać zbierane selektywnie.
 Według danych GUS-u na terenie Polski odzyskuje się obecnie około 12% su-
rowców pochodzących z odpadów komunalnych, a krzywe ilości wytwarzanych 

Rysunek 2 

Krzywe trendu zmiany ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zmiany wysokości PKB 

na mieszkańca za lata 1995 – 2009 dla Polski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu.
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odpadów oraz zmian PKB na mieszkańca w Polsce zostały przedstawione na ry-
sunku 2.
 Zmiany morfologii wytwarzanych odpadów przedstawione zostały w tabeli 
3. Zestawienie powstało na podstawie badań morfologii odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców Bydgoszczy w latach 1995, 2005 i 2009.
 W Polsce, jak i w wielu innych państwach, nie ma żadnej certy ikacji CSR wy-
twarzanych produktów, co powoduje, że nie ma możliwości zbadania odpadów 
(produktów) powstających w organizacjach, które wdrożyły koncepcję CSR. 
Z tego względu do wyznaczenia poziomu społecznej odpowiedzialności konsu-
mentów należy zastosować funkcję bez wskaźnika CSR (ilości opakowań po pro-
duktach wytworzonych zgodnie z koncepcją CSR), czyli:

ConSR(A)=a1 WT+a2 GWT+a3 WST+a4 WR+b1 SWR+b2 HW+b3 FW

 Biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane wyniki badań można wyznaczyć po-
szczególne wartości współczynników dla wybranych do badania grup społecz-
nych, przy czym współczynniki makroekonomiczne będą jednakowe dla każdej 
z badanych grup.
 Wartości współczynników makroekonomicznych wynoszą odpowiednio:

WT = 0,5
GWT = 1
WST = 1
WR = 0

a wartości współczynników mikroekonomicznych podano w tabeli 4.

 Biorąc pod uwagę zaproponowany podział wag dla 

oraz ,                                proponuje się przyjęcie wag poszczególnych współczynników 

na następującym poziomie:
a1 = 0,05; a2 = 0,15; a3 = 0,05; a4 = 0,15;

b1 = 0,2; b2 = 0,2; b3 = 0,2

Tabela  4 

Wartości współczynników mikroekonomicznych

Współczynnik Zabudowa Wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna Tereny wiejskie

SWR 0,25 0,25 0
HW 0,5 0,5 0
FW 1 0,75 1

Źródło: opracowanie własne.
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 Dla współczynników mikroekonomicznych przyjmuje się założenie, że każdy 
z nich jest w takim samym stopniu ważny (wynika to z badań ekspertów) dla 
określenia poziomu społecznej odpowiedzialności konsumentów, dlatego też 
przyjęto dla nich identyczne wagi. W przypadku współczynników makroekono-
micznych przyjęto założenie, że większą wagę ma porównanie funkcji zmiany 
ilości wytwarzanych odpadów do funkcji zmiany PKB, niż sama funkcja zmiany 
odpadów. Założono, że sam przyrost ilości wytwarzanych odpadów nie jest aż 
tak negatywnym trendem, jeżeli w tym samym czasie dużo szybciej rosłaby funk-
cja zmiany PKB. Podobne założenie zostało przyjęte w przypadku współczynni-
ków trendu zmiany struktury odpadów oraz wysokości odzysku odpadów. Przy-
jęto, że poziom odzysku, czyli odpowiedniego postępowania z odpadami, jest 
współczynnikiem ważniejszym niż zmiana morfologii odpadów.
 Ostatecznie poziom społecznej odpowiedzialności dla badanych grup spo-
łecznych wynosi:

ConSR (zabudowa wielorodzinna) = (0,225; 0,35) = 0,575
ConSR (zabudowa jednorodzinna) = (0,225; 0,3) = 0,525

ConSR (tereny wiejskie) = (0,225; 0,2) = 0,425
 Odnosząc otrzymane wartości do wielkości referencyjnej społeczeństwa 
społecznie odpowiedzialnego wynoszącej (0,4; 0,6) = 1.

Podsumowanie

 Można sądzić, że polskie społeczeństwo charakteryzuje niski poziom spo-
łecznej odpowiedzialności konsumenta. Dla badanych grup najniższy poziom 
społecznej odpowiedzialności występuje na terenach wiejskich, a najwyższy dla 
społeczeństwa zamieszkującego w budownictwie wielorodzinnym miejskim. 
Biorąc pod uwagę, że wskaźnik makroekonomiczny dla wszystkich badanych 
grup społecznych jest identyczny, można stwierdzić, że poziom osobistej odpo-
wiedzialności społecznej na terenach wiejskich jest dużo niższy niż dla społe-
czeństwa miejskiego. To pokazuje jednoznacznie, że świadomość ekologiczna 
badanych mieszkańców wsi jest na niskim poziomie. Jedną z przyczyn tego stanu 
jest prawdopodobnie niższy poziom dochodów oraz niski stan wiedzy na temat 
skutków nieodpowiedzialnych zachowań w sferze ekologicznej. Uzyskane wyniki 
wskazują, że poziom społecznej odpowiedzialności mieszkańców Polski obecnie 
wyklucza skuteczne wprowadzenie koncepcji CSR w organizacjach. Wiedza ta 
powinna stać się ważną informacją dla wszystkich, którzy dążą do realizacji kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce. Otrzymane wskaźniki pokazują, 
że istnieje potrzeba jeszcze wielu działań na rzecz podniesienia świadomości 
ekologicznej. Należy podjąć działania motywujące, między innymi zaproponowa-
ne w artykule, które mogą przyczynić się do zmiany tego niekorzystnego stanu.




