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WSTĘP 

 

„Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012  

z perspektywą do roku 2016” 
• ponad 75% naruszeń prawa dotyczy złej gospodarki odpadami 

• w Polsce nadal ponad 90 % odpadów komunalnych kierowanych 

jest na składowiska 

• w dziedzinie gospodarki odpadami istnieje dziewięć dyrektyw 

unijnych 

• najważniejsza jest edukacji ludności, co do preselekcji odpadów 

komunalnych, a także promocja i finansowe wspomaganie ich 

odzysku i recyklingu 
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CEL  

 
analiza województw z punktu widzenia efektywności 

nakładów inwestycyjnych na gospodarkę odpadami 
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NAKŁADY NA GOSPODARKĘ ODPADAMI  

• Przez nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska będziemy 

rozumieć celowe zużycie środków trwałych i pracy żywej 

związane z działalnością ekologiczną, tj. ochroną, kształtowaniem 

oraz restytucją składników środowiska naturalnego [Stępień 

1990].  
 

• Całkowite nakłady na ochronę środowiska stanowią sumę 

nakładów   na   środki   trwałe   służące   ochronie   środowiska  

i kosztów bieżących, w tym nakładów w gospodarstwach 

domowych. 
 

• Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły    

w Polsce w 2010 r. 10926,2 mln zł (tj. 286 zł na  1 mieszkańca),             

z czego na gospodarkę odpadami przeznaczone zostało 8,41 % 

czyli 919,3 mln zł (tj. 24 zł na 1 mieszkańca).  
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EFEKTY INWESTYCJI 

Dane dotyczące efektów rzeczowych inwestycji w gospodarkę 

odpadami w Polsce dotyczą jedynie składowisk śmieci: 

 w Polsce w 2010 r. oddano do użytku dwa nowe komunalne 

składowiska śmieci (w pomorskim i wielkopolskim),  

 powierzchnia wszystkich składowisk zwiększyła się o 33,8 ha, 

 wydajności nowych i istniejących składowisk wzrosła             

o 1028612 t/r.  

 

Cel średniookresowy, to „takie zorganizowanie systemu preselekcji 

sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie 

trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych          

w gospodarstwach domowych”. 
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EFEKTY INWESTYCJI 

1. Wielkość odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku 

wyniosła w Polsce w 2009 r. 263,41 t/1000 osób, zaś w 2010 r. – 

262,94 t/1000 osób, co oznacza spadek o 0,18 %; 

2. Procent odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu 

roku w ilości odpadów zebranych ogółem wzrósł z 7,85 %                    

w 2009 r. do 8,56 % w 2010 r.; 

3. Wielkości odpadów przemysłowych wytworzonych w ciągu roku 

wzrosła w Polsce z 355,2 t/1 km2 w 2009 r. do 362,9 t/1 km2                     

w 2010 r., co oznacza wzrost wielkości wytworzonych odpadów 

t/1000 osób o 2,17 %; 

4. Procent odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi                      

w ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych wzrósł 

nieznacznie z 73 %  w 2009 r. do 74 % w 2010 r. 
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METODA DEA 

Metoda DEA (Data Envelopment Analysis) opracowana została w 

1978 roku przez A. Charnesa, W. Coopera i A. Rhodsa.  
 

Mówiąc o efektywności będziemy mieć na myśli tzw. efektywność 

technologiczną, czyli efektywności technologii przekształcania 

nakładów w efekty.  
 

Efektywność rozumiana jest tutaj jako iloraz ważonej sumy efektów 

do ważonej sumy nakładów: 

 

 
 

gdzie: q – efektywność, Yr – r-ty efekt, Xi – i-ty nakład, s – liczba efektów, m – 

liczba nakładów, mr – wagi określające ważność poszczególnych efektów, nr – wagi 

określające ważność poszczególnych nakładów. 
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METODA DEA 

Założenia metody DEA są następujące: 

− jest n obiektów (DMU – jednostek decyzyjnych), z których każdy 

wykorzystuje m różnych nakładów w celu otrzymania s różnych 

efektów, 

− wielkości nakładów i efektów są większe lub równe zero, 

− dla każdej jednostki decyzyjnej istnieje przynajmniej jeden nakład 

i jeden efekt większy od zera. 
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METODA DEA 

Model ten określany w literaturze przedmiotu jako zorientowany na 

nakłady model CCR można zapisać następująco: 

 

 

 

przy założeniach: 

 

 

 
 

 

 

 

gdzie: yro – r-ty efekt obiekty o, xio – i-ty nakład  obiektu o, j = 1…n. 
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METODA DEA 

A jego postać dualną można zapisać następująco: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

gdzie: q – współczynnik efektywności obiektu, j – współczynniki kombinacji 

liniowej. 
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METODA DEA 

Rozwiązanie zadania polega na znalezieniu minimalnej wartości 

parametru q, która umożliwia takie zmniejszenie nakładów, by poziom 

efektów pozostał na tym samym poziomie 

 

 
q* = 1  

jednostka decyzyjna 

jest efektywna 

jednostka decyzyjna 

jest nieefektywna  
q* < 1  
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METODA DEA 

W literaturze przedmiotu podkreśla się następujące zalety               

metody DEA: 

 metoda ta nie wymaga uprzedniej znajomości wag, dla każdego 

bowiem obiektu wyszukiwane są wagi, które maksymalizują jego 

efektywność; 

 jest to metoda nieparametryczna, nie wymaga znajomości 

zależności funkcyjnej pomiędzy nakładami a efektami, krzywa 

efektywności jest estymowana na podstawie danych empirycznych 

wielkościach nakładów i efektów; 

 zmienne opisujące nakłady i efekty mogą posiadać różne miana; 

 metoda nie uśrednia wartości tylko wychwytuje wartości skrajne. 
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METODA DEA 

Wady metody DEA: 

 zadanie maksymalizacyjne należy rozwiązać dla każdej jednostki 

decyzyjnej osobno (w przypadku województw trzeba rozwiązać po 

16 razy zadanie pierwotne i dualne, gdyby badania dotyczyły 

powiatów to takich zadań było po 381). 

 fakt, iż metoda ta jest zbyt mało „krytyczna”, tzn. często jest tak, 

że niemal połowa badanych jednostek decyzyjnych okazuje się 

efektywna (jednak w prowadzonych badaniach ta wada się nie 

ujawniła).  



Obiekt o Efektywność q* 

 Dolnośląskie 0,3710 

 Kujawsko-pomorskie 0,2544 

 Lubelskie 0,9601 

 Lubuskie 0,9160 

 Łódzkie 0,2047 

 Małopolskie 1 

 Mazowieckie 0,5172 

 Opolskie 1 

 Podkarpackie 0,7038 

 Podlaskie 0,1633 

 Pomorskie 0,0859 

 Śląskie 0,2588 

 Świętokrzyskie 0,6573 

 Warmińsko-mazurskie 0,4273 

 Wielkopolskie 0,2484 

 Zachodniopomorskie 0,3945 
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ROZWIĄZANIE 
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ROZWIĄZANIE 

 Obiekt o Efektywność q* 
Współczynniki kombinacji 

liniowej j dla obiektu o 

 Dolnośląskie 0,3710 0,78 (6)    0,21 (8) 

 Kujawsko-pomorskie 0,2544 1,02 (8) 

 Lubelskie 0,9601 1,40 (6) 

 Lubuskie 0,9160 1,13 (6) 

 Łódzkie 0,2047 0,92 (8) 

 Małopolskie 1 

 Mazowieckie 0,5172 0,29 (6)    0,70 (8) 

 Opolskie 1 

 Podkarpackie 0,7038 0,47 (6)    0,54 (8) 

 Podlaskie 0,1633 0,30 (6)    0,70 (8) 

 Pomorskie 0,0859 1,37 (8) 

 Śląskie 0,2588 0,67 (6)    0,33 (8) 

 Świętokrzyskie 0,6573 0,40 (6)    0,78 (8) 

 Warmińsko-mazurskie 0,4273 1,03 (6) 

 Wielkopolskie 0,2484 1,04 (6) 

 Zachodniopomorskie 0,3945 1,01 (8) 
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PODSUMOWANIE 

Z dyrektyw Unijnych wynikają liczne zobowiązania dla RP, z których 

najważniejsze to: 

• osiągnięcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% 

odpadów opakowaniowych,  

• osiągnięcie w 2013 r. odzysku 50% odpadów biodegradowalnych.  
 

Systematyczna ocena jednostek decyzyjnych (w tym przypadku 

województw) może przynieść wiele korzyści nie tylko władzom, ale 

także podmiotom poddanym badaniu. Wskazuje bowiem możliwe do 

osiągnięcia wyniki, obszary oszczędności oraz czynniki, które 

wywierają znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania 

jednostek.  
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PODSUMOWANIE 

Efektywne okazały się województwa: małopolskie i opolskie, czyli te 

województwa, w których nakłady na środki trwałe służące gospodarce 

odpadami były w przeliczeniu na mieszkańca w 2010 r. najniższe.  
 

Zaś najbardziej nieefektywnym województwem (q* = 0,0859) było 

województwo pomorskie, w którym nakłady te były najwyższe                 

w kraju. 
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