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1. DEFINICJA 

 

Gospodarka odpadami to „proces 

zbierania, transportu i usuwania 

śmieci, ścieków i innych odpadów”. 

Odpady powstają w wyniku 

działalności człowieka, na przykład 

poprzez wydobycie i przetwarzanie 

surowców. 

Gospodarka odpadami pozwala ograniczyć negatywny wpływ 

odpadów na zdrowie ludzi i środowisko. 

Ta kwestia stanowi obecnie jeden z największych problemów. To 

szeroki temat obejmujący szeroki zakres elementów. Właściwe 

gospodarowanie odpadami dotyczy aspektów politycznych, 

społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych.  

Jak zareagowałbyś, gdyby Twoja społeczność była pełna 
odpadów? 

Czy technologia może przekształcić domy i ulepszyć 
systemy gospodarki odpadami? 
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2.  GŁÓWNE POJĘCIA 

Zwiększanie świadomości 

W dzisiejszych czasach nie ma jednej poprawnej 

metody właściwego zarządzania odpadami. 

Społeczność może jednak wykonywać wspólne 

działania w celu lepszego gospodarowania 

odpadami. 

Możemy pogrupować kwestie dotyczące odpadów w następujący 

sposób: 

1. Rodzaje odpadów. 

2. Ilość odpadów. 

3. Skąd się biorą? 

4. Kto jest producentem określonych odpadów? 

5. Jakie są kolejne etapy tego procesu - co się dzieje z 

odpadami? 

Istnieją różne metody usuwania i obchodzenia się z różnymi 

rodzajami odpadów. Jest to bardzo delikatna sprawa, ponieważ 

utylizacja różnych rodzajów odpadów razem może prowadzić do 

problemów dla zdrowia publicznego, takich jak odcieki. 

Dlatego obywatele powinni wiedzieć o tych konsekwencjach i brać 

pod uwagę cechy odpadów. 
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Negatywne trendy 

W 2018 roku Bank Światowy opublikował zaktualizowany raport 

„What a Waste 2.0” ("Marnotrawstwo 2.0") Mówi on, że szybka 

urbanizacja i wzrost liczby ludności spowodują wzrost globalnych 

odpadów o 70% w ciągu następnych 30 lat. 

Ponadto nie przetwarzamy w sposób bezpieczny dla środowiska 

co najmniej 33% odpadów. Bez gospodarki odpadami 

napotkalibyśmy problemy, takie jak składowanie i usuwanie 

odpadów na ulicach i drogach. 

Istnieje kilka dodatkowych czynników. Na przykład 

gazy cieplarniane z odpadów mogą powodować 

dalsze negatywne trendy i wreszcie zmiany 

klimatu. 

Bez poprawy w sektorze emisje związane z 

odpadami stałymi mogą wzrosnąć do 2,6 miliarda 

ton ekwiwalentu CO2 do 2050 roku. 

 

Korzyści z gospodarki odpadami 

W 2018 r. Parlament Europejski zatwierdził nowe wytyczne 

dotyczące gospodarki odpadami. Obejmują one nowe cele 

dotyczące recyklingu, pakowania i składowania. Zgodnie z tym 

dokumentem do 2035 r. 65% odpadów komunalnych powinno 

zostać poddanych recyklingowi. 

Recykling wszystkich odpadów wytwarzanych w kraju to ogromne 

zadanie, które wymaga zarówno planowania logistycznego, jak i 
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wiedzy naukowej. Celem gospodarki odpadami jest 

zrównoważenie wpływu na środowisko i opłacalność procesu. 

Powinniśmy pamiętać, że nic nie jest marnotrawstwem, jeśli 

możemy to w jakiś sposób wykorzystać. 

 

Dlatego niektóre z korzyści płynących z gospodarki odpadami to: 

• Oszczędzanie zasobów naturalnych 

• Wytworzona energia 

• Mniejsze zanieczyszczenie 

• Śmieci z recyklingu 

 

3.CO ROBIĆ A CZEGO UNIKAĆ 

 

- Nie używaj jednorazowego plastiku - np. używaj toreb na 

zakupy wielokrotnego użytku. 

- Nie używaj produktów bogatych w chemikalia. 

- Nigdy nie składuj odpadów w pobliżu: 

- Zbiorników wodnych 

- Zalanych obszarów 

- Wrażliwych obszarów środowiska, takich jak las lub 

plaża 
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- Zaplanuj swoje posiłki: sporządź cotygodniową listę swoich 

posiłków. Zapobiegnie to marnowaniu żywności i pozwoli 

zaoszczędzić na rachunkach za zakupy. 

- Sprawdź swoje ubrania. Podaruj wszystko, czego nie nosiłeś przez 

ostatnie  3 lata. 

- Pamiętaj, że „nic nie jest marnotrawstwem, jeśli można to w jakiś 

sposób wykorzystać!” 

- Recykling. Oddzielaj materiał dla odpowiednich pojemników - 

metal, plastik, szkło, żywność, papier itp. 

- Usuwaj śmieci i odpady niebezpieczne we właściwy sposób. 

Spróbuj zmniejszyć zużycie następujących elementów. Pozbywaj 

się ich odpowiednio: baterie, farby, telewizory, komputery i inna 

elektronika, żarówki 

- Kompostowanie: 

 Oszczędzaj resztki jedzenia z kosza. Zamień je 

w żyzną glebę, aby odżywić ogród. 

 Utwórz stanowisko kompostowe - obszar w 

słonecznym lub częściowo zacienionym miejscu 

na swoim podwórku. 

 Utrzymaj swój kompost. Im więcej wysiłku 

włożysz, tym szybciej będziesz mieć przydatny 

kompost. 

 Twój kompost jest gotowy, gdy zmieni kolor na 

brązowy lub czarny i przybierze ziemisty zapach. 
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4.  DOBRE PRAKTYKI 

Wspominaliśmy już, że ogólna konsumpcja rośnie coraz szybciej. 

Systemy gospodarki odpadami na całym świecie nie są w stanie 

utrzymać szybkiego tempa. W rezultacie mamy do czynienia z 

dużym niedopasowaniem (nieodpowiednim dopasowaniem). Aby 

rozwiązać ten problem, istnieją różne innowacyjne rozwiązania. 

Technologie wchodzą do branży odpadów i recyklingu. Zapewniają 

proste rozwiązania w celu optymalizacji trasy, a także analizę 

operacyjną w celu zmniejszenia kosztów. 

Poniżej znajduje się przegląd niektórych 

obecnych rozwiązań technicznych. Ale dla 

każdej społeczności ważniejszy jest sposób, 

w jaki ludzie zachowują się i gospodarują 

odpadami. 

 

1. ENVAC 

Envac to zautomatyzowany system zbiórki 

odpadów. Zapewnia obywatelom 

zrównoważone zbieranie odpadów i działa 

jako część infrastruktury miejskiej. System 

łączy zwykłe wpusty na odpady z rurami 

podziemnymi. 

 

 

http://countmein.eu/smart_change/sustainable-vacuum-waste-collection-systems-envac/
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2. Bioops 

Bioops to naturalny proszek, który zmniejsza 

problemy z odpadami. Aby rozwiązać 

nieprzyjemne zapachy, płyny i owady, 

możesz wrzucić proszek Bioops do kosza na 

śmieci. W ten sposób spowalniasz 

fermentację, która powoduje te nieprzyjemne zapachy. 

 

3. Urban waste management system 

Ten system optymalizuje wykorzystanie 

wózków do zbiórki odpadów. Pojemniki na 

śmieci mają czujniki, które wykrywają stopień 

napełnienia pojemnika. Dzięki czujnikom 

śmieciarki opróżniają pojemniki tylko wtedy, 

gdy są pełne. Czujniki danych są wysoce 

niezawodne i filtrowane przez aplikację internetową. 

 

4. Big belly solar 

Jest to inteligentny pojemnik do zbierania i 

segregacji odpadów publicznych nadających 

się do recyklingu. Ma wbudowane czujniki, 

nadajnik GPS i kartę SIM. Umożliwia to 

komunikację z kontrolerem chmury, aby wysłać 

sygnał, gdy trzeba go opróżnić. 

 

 

http://countmein.eu/smart_change/optimization-of-organic-fraction-collection/
http://countmein.eu/smart_idea_card/urban-waste-management/
http://countmein.eu/smart_idea_card/1577/
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5.  AKTYWNOŚĆ ONLINE 

“GOSPODARKA ODPADAMI QUIZ” 

 

Idź do: 

https://www.classtools.net/connect/201907_gWkE3R 

 

Wskazówki dla ucznia: 

 Zobaczysz ścianę 16 wyrazów. 

  Pogrupuj je w 4 rzędy po 4 połączone elementy. 

 Kliknij cztery karty, aby zidentyfikować grupę. 

 Otrzymujesz 1 punkt za każdą znalezioną grupę w ciągu 2,5 

minuty. 

 Masz nieograniczoną liczbę, aby odgadnąć pierwsze dwie 

grupy. 

 Po ukończeniu 2 grup masz trzy szanse na utworzenie 

ostatnich 2 grup. 

 Po ułożeniu wszystkich 4 grup (lub gdy skończy się czas) 

wyświetlane są prawidłowe grupy. 

 Możesz zdobyć 1 punkt za grupę za identyfikację połączenia 

między nimi. 

 Jeśli zauważysz wszystkie 4 grupy i wszystkie 4 połączenia, 

zyskujesz 2-punktowy bonus (łącznie 10 punktów). 

 

https://www.classtools.net/connect/201907_gWkE3R
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6.  AKTYWNOŚĆ 

AUTOREFLEKSYJNA 

Jednym z problemów związanych z 

gospodarką odpadami jest niska 

świadomość osób. Ludzie często 

uważają, że nie mogą dokonywać zmian 

na lepsze. 

Są jednak rzeczy, które każdy może 

robić w swoim domu. Przeczytaj o 

procedurze, która nie wymaga zbyt 

dużego wysiłku. 

Czy możesz sobie wyobrazić, ile ton żywności wyrzuca codziennie 

ludność świata? Niestety wielu z nas przyczynia się do tego 

negatywnego trendu. Aby zmniejszyć ten efekt, możemy chronić 

resztki jedzenia i wykorzystać je jako składnik naszego 

kompostownika. 

W tym module przeczytałeś już o zaletach kompostowania. Można 

podjąć szczególne kroki w celu zwiększenia świadomości 

obywateli w naszych społecznościach. 

Aby to zrobić, najpierw zbierz dane: 

 Razem z kolegą obejdź swoją okolicę i zapytaj sąsiadów, czy 

kiedykolwiek tworzyli kompostownik. Jeśli nie, wyjaśnij jego 

zalety. 
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 Po zatwierdzeniu przez właściciela, zrób zdjęcie placu i 

obszaru odpowiedniego do „zbudowania” miejsca 

kompostowania. 

 Zrób listę „niepraktykujących”, która obejmuje trzy kategorie: 

1) zainteresowanych kompostowaniem;  

2)niezainteresowanych kompostowaniem; 

3)niezdecydowanych (trzeba o tym pomyśleć) 

Teraz zaprojektuj plakat proponujący zwiększenie liczby miejsc do 

kompostowania w twojej okolicy: 

 Dodaj zdjęcie i krótką wiadomość, domagając się większej 

liczby witryn kompostowych 

 Wyjaśnij korzyści, które opisałeś swoim sąsiadom. 

Na koniec przechowuj dane i porównuj dane, a po określonym 

okresie (1 miesiąc) sprawdź z uczestnikami wstępnej ankiety, ilu z 

nich zdecydowało się na utworzenie kompostu 

 Dodaj następujące dane: dokładną lokalizację, datę i ramy 

czasowe, całkowitą liczbę miejsc na kompost, autorów 

badania (np. Student XXX, Grupa XXX, Centrum XXX). 

Jeśli nie masz miejsca na zewnętrzny stos kompostowy, możesz 

kompostować materiały w pomieszczeniu za pomocą specjalnego 

rodzaju pojemnika. Pamiętaj, aby pielęgnować swój stos i śledzić, 

co wyrzucisz.  

Właściwie zarządzany pojemnik na kompost nie przyciąga 

szkodników ani gryzoni i nie będzie brzydko pachniał. Twój 

kompost powinien być gotowy od dwóch do pięciu tygodni.  



 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

Treść tego dokumentu reprezentuje wyłącznie poglądy autora i jest jego wyłączną odpowiedzialnością; nie można uznać, że 

odzwierciedla poglądy Komisji Europejskiej lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i 

Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji. 

12 

 

7. WNIOSKI  

 

W dzisiejszych czasach 

niezwykle ważne dla naszej 

przyszłości jest traktowanie 

planety z najwyższym 

szacunkiem. Sumienne 

gospodarowanie odpadami to 

krok w kierunku bycia bardziej 

przyjaznym dla środowiska. 

W przypadku częściowego lub złego zarządzania odpadami może 

zaszkodzić środowisku i prowadzić do poważnych konsekwencji. 

Dlatego tak ważne jest, aby robić to sumiennie, podążając za 

kilkoma przykładami opisanymi w tym module. Pomoże to uczynić 

Ziemię czystszą i zdrowszą. 

Wszyscy powinniśmy dołożyć dodatkowych starań, aby nasz świat 

był czysty i wolny od niebezpiecznych zanieczyszczeń. 

Odpowiednie środki bezpieczeństwa i metody usuwania odpadów 

sprawiają, że nasz świat jest bezpieczniejszy zarówno dla ludzi, 

jak i zwierząt.  
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8. ODNOŚNIKI 

 www.businessdictionary.com 

 www.sciencedirect.com 

 www.sciencedirect.com 

 ec.europa.eu 

 www.worldbank.org 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/waste-management.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12004205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652604000939
https://ec.europa.eu/info/news/new-waste-rules-will-make-eu-global-front-runner-waste-management-and-recycling-2018-apr-18_en
https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management

