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Prosumpcja w sektorze odbioru i przetwarzania odpadów 
komunalnych – perspektywa konsumenta

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja i opis działań podejmowanych na rynku od-
padów komunalnych, prowadzących do współkreacji wartości, które w dalszym 
postępowaniu stają się m.in. narzędziem realizacji koncepcji marketingu społecz-
nego podmiotów sektora gospodarki odpadami, a także dają podstawę do realizacji 
celów całego systemu gospodarowania odpadami. Szczególnie interesujące wydaje 
się to w przypadku perspektywicznie rokującego sektora podmiotów gospodarki 
odpadami, ważnego dla dobrostanu społecznego w strategicznej perspektywie cza-
sowej. W artykule przedstawiono konsumenta (dostawcę odpadów komunalnych) 
jako podmiot procesu selekcji odpadów komunalnych. Świadomy dostawca selek-
cjonowanych odpadów komunalnych staje się prosumentem w procesie kreowania 
ekowartości przez przedsiębiorstwo sektora gospodarki odpadami, a także oferty na 
rynek wtórny. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: prosumpcja, współkreacja, zarzadzanie odpadami komunalnymi.

Kody JEL: M31

Wstęp 

W kontekście zmian prawodawstwa w Polsce w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnym1 wyłoniono dwa podstawowe cele systemu odpowiedzialnego za gospodaro-
wanie − pierwszy wiąże się z ograniczaniem wykorzystywania zasobów, drugi natomiast 
z praktycznym zastosowaniem hierarchii postępowania z odpadami. Postawiło to nowe 
wyzwania przed podmiotami funkcjonującymi na tym rynku zarówno w kontekście speł-
nienia norm i wymagań technicznych, jak i zarządczym. Wprowadzono na szeroką skalę 
działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, przez stosowanie instrumentów 
ekonomicznych, nowe procesy przygotowywania odpadów do ponownego użycia, w tym 
recykling, a także unieszkodliwianie odpadów. 

Wiedza i kompetencje organizacyjne oraz umiejętne zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii w procesach selekcjonowania i przetwarzania odpadów komunalnych stanowią 
jeden z subobszarów operacyjnych zarządzania, w ujęciu procesowym, podmiotów funk-
cjonujących na omawianym rynku oraz są wyrazem ich społecznej odpowiedzialności i stra-

1  Odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych. 
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tegicznego działania (Sztangret, Sobociński 2017, s. 135-148). Ponadto, dyfuzja informacji 
i wiedzy towarzysząca obiegowi strumienia odpadów sprzyja budowaniu i podtrzymywaniu 
relacji z dostawcami odpadów (konsumentami indywidualnymi, gospodarstwami domowy-
mi, przedsiębiorstwami)2. Świadomy dostawca selekcjonowanych odpadów komunalnych 
staje się prosumentem w procesie kreowania ekowartości przez przedsiębiorstwo sektora 
gospodarki odpadami, a także oferty na rynek wtórny. Podstawą tego procesu jest aktywna 
postawa i zaangażowanie dostawców w działania zmierzające do ochrony środowiska prze-
jawiająca się w selekcji odpadów komunalnych. Ujawnienie się postaw prosumenckich wy-
maga, z jednej strony, stworzenia konsumentom odpowiednich warunków przez określone 
podmioty, z drugiej − wynika z ich własnych przekonań i intencji. Stanowi to o kolejnym 
realizowanym subobszarze operacyjnym, w ujęciu podmiotowym, o znamionach nowocze-
snej koncepcji marketingowej. 

W artykule podjęto próbę identyfikacji zjawiska prosumpcji na rynku odpadów komu-
nalnych w kontekście działań podejmowanych przez dostawców, a także odbiorców od-
padów komunalnych (podmioty sektora odbioru i przetwarzania odpadów). W związku 
z powyższym, celem artykułu jest identyfikacja i opis działań podejmowanych na rynku 
odpadów komunalnych, które prowadzą do współkrecji wartości, która w dalszym postepo-
waniu staje się m.in. narzędziem realizacji koncepcji marketingu społecznego podmiotów 
sektora gospodarki odpadami, a także daje podstawę do realizacji celów całego systemu 
gospodarowania odpadami.

Prosumpcja jako jeden z trendów współczesnej konsumpcji 

Współczesną konsumpcję charakteryzują przeciwstawne trendy konsumpcjonizmu i kon-
sumpcji zrównoważonej oraz coraz mocniej zarysowująca się skłonność do prosumpcji. Ich 
zróżnicowanie i nasilenie w różnych krajach zależy przede wszystkim od stopnia rozwoju 
gospodarczego, zamożności nabywców, ale również świadomości konsumentów w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego oraz jego wpływu na życie ludności obecnie i w przyszłości 
(Bednarz 2017).

Termin „prosumpcja” pochodzi z połączenia dwóch wyrazów „produkcja” i „konsump-
cja”, i oznacza wzajemne przenikanie się produkcji i konsumpcji. Jest to zjawisko splata-
nia się procesów konsumpcji i produkcji, aż do zatarcia granic między nimi (Jung, 1997), 
w związku, z czym konsumenci stają się jednocześnie producentami. Jak wskazuje Toffler 
(1986), jest to trzecia faza rozwoju społeczeństwa po fazie rolnej i przemysłowej. Uznaje 
on istnienie obecnie prosumpcyjnego stylu życia, w którym jednostki stają się producenta-
mi – projektują lub modyfikują produkty zgodnie z własnymi upodobaniami. Producenci 
oddają konsumentom coraz więcej czynności do wykonania, częściowo tracąc kontrolę nad 
finalnym produktem, ale dzięki temu utrzymują konsumentów i pozyskują nowych. Jak pod-
kreśla E. Szul (2013), etap biernej konsumpcji, gdy wystarczyło zaprojektować i wytworzyć 

2  W tekście założono, iż pod pojęciem „konsument” rozumie się dostawcę odpadów komunalnych. Tę rolę mogą pełnić osoby 
indywidualne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. 
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produkt oraz zachęcić do jego zakupu, już się kończy. A ponieważ coraz trudniej skłonić 
klientów do kupowania gotowych produktów, dlatego należy włączać konsumentów w pro-
ces ich tworzenia. 

Nowy model konsumpcji, w którym klienci w sposób aktywny i ciągły uczestniczą 
w tworzeniu produktów zmienia również samo znaczenie prosumpcji. Konsumenci nie tylko 
mają możliwość wyboru i modyfikowania produktów, ale równocześnie wzrasta ich poziom 
zaangażowania w proces tworzenia produktów i usług już od pierwszych etapów (Tapscott 
2008). 

Do głównych determinantów rozwoju prosumpcji możemy zaliczyć determinanty ogólne 
(czynniki: biologiczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, technologiczne), które związa-
ne są z szeroko pojętą konsumpcją, a także determinanty specyficzne, które przypisać można 
wyłącznie prosumpcji. Zaliczyć do nich można (Bywalec 2001): 
 - zwiększenie ilości czasu wolnego i potrzeby jego atrakcyjnego zagospodarowania,
 - możliwość wykonywania pracy zawodowej w domu i przeplatania jej z czynnościami
 - konsumpcyjnymi,
 - rozwój i upowszechnianie edukacji,
 - zmiany w organizacji pracy oraz przewartościowanie jej roli w życiu człowieka,
 - ewolucja pracy w kierunku twórczości.

W literaturze wyróżnia się także inne podziały specyficznych czynników rozwoju zja-
wiska prosumpcji, do których zalicza się trendy ekonomiczne i społeczne, postęp technolo-
giczny, rozwój wiedzy i metod badawczych oraz działalność przedsiębiorstw (Wolny 2013).

Prosumcja a koncepcja współkreacji wartości 

Prosumpcja bazuje na aktywnej postawie konsumenta, który współpracuje z produ-
centem umożliwiającym mu kreatywne współtworzenie oferty. Ujawnienie się postaw 
prosumenckich wymaga stworzenia konsumentom odpowiednich warunków przez przed-
siębiorców. Część przedsiębiorstw oferuje nabywcy zbiór narzędzi do tworzenia zindywi-
dualizowanego/modyfikowanego produktu. Od bogactwa tych instrumentów zależy poziom 
zaangażowania konsumenta w proces produkcji, indywidualizacji usługi/produktu oraz wy-
zwolonej u konsumenta kreatywności i innowacyjności (Sowa 2015). Kreatywne działania 
realizowane przez przedsiębiorców obejmują (Tapscott, Williams 2008): 
 - pełniejsze zaangażowanie w proces kreowania produktu, prowadzące do jego doskonal-

szego dostosowania do potrzeb użytkowników;
 - rezygnację z kontroli: dostarczenie konsumentom narzędzi umożliwiających przekształ-

canie produktów i pozwolenie na eksperymentowanie z nimi, nawet jeśli aktywność taka 
wymyka się spod kontroli firm, a konsumenci na bazie produktów tworzą nowe rozwią-
zania według własnych wyobrażeń;

 - partnerstwo – klienci stają się partnerami producentów; 
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 - dzielenie się owocami: przyznanie konsumentom prawa do czerpania korzyści z tego, 
co współtworzyli. Umożliwienie konsumentom zarabiania dzięki własnej aktywności 
zwiększa tempo konsumenckiego współtworzenia.
Tworzenie dogodnych warunków rozwoju prosumpcji zwiększa nie tylko skalę tego zja-

wiska, ale również stopień i formy zaangażowania konsumentów. Analizując współczesne 
trendy w konsumpcji można zaobserwować, iż prosument jest osobą, która nie tylko tworzy 
produkt czy usługę na swój własny użytek, ale także na użytek innych konsumentów, często 
także na użytek przedsiębiorstw. Tę formę prosumpcji nazywa się również współkreacją. 
Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwo „powołuje” konsumentów do wykonywania za-
dań, które wcześniej realizowane były wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu wykorzystania 
(zwykle nieodpłatnie) potencjału klientów jako kreujących wartość zasobów (Piertuszewski 
2014). 

D. Romero i A. Molina (2011) wyróżniają wiele ról, które konsumenci mogą odgrywać 
w procesach współkreacji: 
 - konsumenci jako współprojektanci: mają udział w pierwszych (generowanie pomysłów, 

konceptualizacja), jak i końcowych (projektowanie i testowanie) fazach - rozwoju no-
wych produktów usprawniając proces innowacji, a co za tym idzie współtworzy większą 
wartość produktu;

 - konsumenci jako innowatorzy: w wielu firmach działy badań i rozwoju produktów nie 
nadążają za potrzebą zrozumienia i reagowania na zmieniające się potrzeby klientów 
na poziomie indywidualnym. Proces badań i rozwoju produktów jest również kosztow-
ny w związku z tym przedsiębiorstwa dostarczają swoim klientom zestawy narzędzi  
(np. modelowanie, testowanie prototypów) do projektowania i rozwijania swoich wła-
snych produktów i usług;

 - konsumenci jako marketerzy / promotorzy: dzięki nowym technologiom i Internetowi 
(np. Internet, blogowanie, podcasting, internetowe sieci społecznościowe) konsumenci 
promują, dzielą się opiniami na temat użytkowanych produktów,; 

 - konsumenci jako podmioty odpowiedzialne społecznie: „społeczna odpowiedzialność” 
jest w ostatnich latach trendem silnie obecnym. Podstawą działań w tym obszarze jest 
zachęcanie podmiotów (np. organizacje, rządy czy samych obywateli), aby w procesie 
własnych decyzji konsumpcyjnych brali pod uwagę interesy lokalnej społeczności i ca-
łego społeczeństwa, tym samym biorąc odpowiedzialność za wpływ swoich działań na 
środowisko we wszystkich aspektach codziennego życia.
Odnosząc się do ostatniej z przedstawionych ról należy podkreślić fakt, iż na bazie tej 

filozofii wyłania się nowe pokolenie „świadomych konsumentów”. Biorą oni pod uwagę 
w sposób istotny zdrowy i zrównoważony styl życia troszcząc się równocześnie o zrówno-
ważony rozwój. Tendencja jest zdecydowanie bardziej widoczna w krajach o wysokim roz-
woju gospodarczym, w Polsce ma charakter wciąż niszowy. Istotne jest, iż przełożyła się ona 
na ograniczenia, a tym samym wyzwania o charakterze ekologicznym dla organizacji, stając 
się istotnym czynnikiem wpływającym na nawyki zakupowe (wybory) klientów i równocze-
śnie wdrażanie koncepcji i działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w tych 
organizacjach (CSR) (Aburdene 2005). 
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Prosumpcja w sektorze odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych 

Badania świadomości środowiskowej Polaków wskazują na istnienie znacznych roz-
bieżności między postrzeganiem problemów ekologicznych a ewentualną gotowością do 
podjęcia działań. W badaniach publikowanych przez Ministerstwo Środowiska aż 86% re-
spondentów uważa, że zmiany klimatu są ważnym problemem, 76% twierdzi, że ochrona 
środowiska może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy kraju, a połowa populacji jest 
zdania, że poprawa środowiska zależy od każdego obywatela. Prawie 48% wskazuje odna-
wialne źródła energii jako remedium na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. 
Temat „środowiska” jest tematem modnym, jednak wciąż większość Polaków nie jest go-
towa ponieść dodatkowych kosztów związanych z ochroną środowiska (Zajder, Gałczyński 
2015; TNS OBOP 2014). 

Obszarem niezwykle istotnym pod kątem skali zaangażowania Polaków w kwestii ochrony 
środowiska jest gospodarka odpadami komunalnymi. Jest to element codziennej aktywności 
człowieka, a także obszar, w którym coraz większym zakresie można rozpoznać świadome 
działania informacyjno-promocyjne organizacji. Zmiany regulacyjne dotyczące między inny-
mi zróżnicowania opłat za wywóz odpadów komunalnych, sprawiły, że Polacy widzą koniecz-
ność podejmowania działań w tym obszarze, a zatem dostrzegają wagę tej tematyki. 

Do głównych elementów systemu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych może-
my zaliczyć: właścicieli nieruchomości, gminy, RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych), samorząd województwa i przedsiębiorstwa odpowiedzialne za 
transport odpadów. Zakres ich działań przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Elementy systemu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych i ich działania

Podmiot Zakres działań

Właściciel nieruchomości 
(dostawcy)

− wytwarza odpady
− opłaca proces gospodarowania odpadami 

Gminy

− określa warunki odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości
− określa wielkość opłat
− odpowiedzialna za wybór odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości

RIPOK

− mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
− składowanie odpadów
− przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów
RIPOK ponadregionalny − termiczne przekształcanie odpadów

Samorząd województwa
− określa sposoby przetwarzania odpadów 
− określa warunki, obszar i miejsce funkcjonowania RIPOK
− zapewnia finansowanie budowy ponadregionalnych RIPOK

Przedsiębiorstwa − odbiera od właścicieli nieruchomości odpady na określonych warunkach
− transport odpadów do wybranego przez ginę RIPOK

Źródło: Styś, Foks (2014).
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Jednostki samorządów terytorialnych wraz z organizacjami proekologicznymi stanowią 
główny element poprawy świadomości konsumentów w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, a tym samym kształtują postawy konsumpcyjne. Równocześnie zaangażowa-
na postawa samego konsumenta (producenta odpadów komunalnych) prowadzi do zmiany 
charakteru współpracy z sektorem usług komunalnych. Powstałe interakcje prowadzą do po-
dejmowania działań wzmacniających zakres i stopień prosumpcji (ze strony konsumentów) 
i współkreacji w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi. Do głównych działań w tym 
zakresie należy umieszczanie odpadów w pojemnikach i segregacja, co ma na celu przygo-
towanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, a tym samym następuje 
współkreowanie wraz z odbiorcami odpadów komunalnych wartości będącej w dalszej ko-
lejności elementem ich oferty rynkowej. 

Na schemacie 1 przedstawiono teoretyczny model zarządzania odpadami komunalnymi 
z uwzględnieniem ich przepływu i czynników wpływających na zachowania konsumentów 
w zakresie segregacji odpadów. Model składa się z trzech głównych części. W pierwszej 
przedstawiono podmioty i przepływy dotyczące systemu odbioru i przetwarzania odpadów 
komunalnych, w części drugiej przepływy strumieni odpadów, a w trzeciej czynniki wpły-
wające na zachowania konsumentów w zakresie segregacji odpadów. Czynniki zostały zi-
dentyfikowane i zweryfikowane w badaniach opublikowanych przez S. Taylor i P. Todd, 
których celem było stworzenie modelu zarządzania odpadami na podstawie teorii plano-
wych zachowań mającej swój początek w teorii przemyślanych działań (Taylor, Todd 1997; 
Ajzer 1991). W obu teoriach głównym czynnikiem wyjaśniającym zachowania jest intencja 
danej osoby do wykorzystania określonej czynności. Pozostałe elementy mające wpływ na 
intencję (a pośrednio na zachowanie), to postawa wobec zachowań, normy subiektywne 
oraz postrzegana kontrola.

Zachowania konsumentów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi mogą 
mieć różny zakres i przybierać różne formy. Ważniejsze ich rodzaje przedstawiono poniżej, 
odnosząc ten problem do klientów robiących zakupy na rynkach konsumpcyjnych (Pabian 
2014): 
 - Ograniczanie konsumpcji dóbr i usług.
 - Zakupy specjalistycznych produktów i usług przyczyniających się do zrównoważonego 

rozwoju, np. systemów solarnych.
 - Zakupy typowych dóbr trwałych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju, np. 

energooszczędny sprzęt AGD. 
 - Zakupy dóbr nietrwałych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, np. ekologicznej 

żywności, odzieży. 
 - Zakupy usług sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, np. transport samochodami 

elektrycznymi, noclegi w zrównoważonych hotelach.
 - Inicjowanie i włączanie się w kampanie ekologiczne 
 - Dzielenie się produktami, np. wspólne przejazdy do pracy jednym samochodem, wspól-

ne użytkowanie kosiarek ogrodowych, maszyn do usuwania śniegu, elektronarzędzi. 
 - Zastępowanie dotychczasowych innych praktyk konsumenckich takimi, które sprzyjają 

zrównoważonemu rozwojowi, np. segregowanie i ograniczanie produkcji śmieci.
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Tak więc można przyjąć, iż głównym celem leżącym u podstaw wymienionych działań 
jest świadoma konsumpcja, a w przypadku produkcji odpadów komunalnych prawidłowa 
selekcja celem ich dalszej reprodukcji.

Podsumowanie 

W nowym ujęciu pojęcie prosumpcji ma nieco szerszy charakter i określa prosumenta 
jako produkującego konsumenta (Fuchs 2014). Prosument staje się osobą, która nie tylko 
tworzy produkt czy usługę na swój własny użytek, ale także na użytek innych konsumen-
tów, często także na użytek przedsiębiorstw. Zachowania takie można odnaleźć na rynku 
odpadów komunalnych. Zmiany w zakresie prawodawstwa, troska o środowisko i rozpo-
wszechnienie się koncepcji zrównoważonego rozwoju wpływają na zmianę zachowań kon-
sumentów. Podejmują oni działania intencjonalne celem redukcji zachowań, które nega-
tywnie wpływają na środowisko naturalne, czego przykładem może być selekcja odpadów 
komunalnych. Większa świadomość społeczna, jak również aktywna polityka organizacji 
funkcjonujących w obszarze zarządzani odpadami komunalnymi (działania promocyjne, 
kampanie społeczne, redukcja opłat) zmieniają producenta odpadów komunalnych w pro-
sumenta tworzącego ekowartości pojawiające się w dalszej kolejności na rynku wtórnym. 
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Prosumption in the Municipal Waste Management Sector

Summary

The purpose of the article is to identify and describe the activities undertaken 
in the municipal waste management sector, which lead to the co-creation of value 
which becomes a basis for the social marketing concept in that sector. This is par-
ticularly interesting in case of the prospective sector of waste management entities, 
important for social well-being in a strategic time perspective. The article presents 
the consumer as the subject of the process of municipal waste selection. An aware 
supplier of selected municipal waste becomes a prosumer in the process of creating 
eco-value by the enterprise in the waste management sector.

Key words: consumption, co-creation, waste management.

JEL codes: M31

Потребление и производство как одно целое в секторе приема  
и переработки коммунального мусора – перспектива потребителя

Резюме

Цель статьи – выявить и описать меры, принимаемые на рынке комму-
нальных отбросов, которые ведут к совместному созиданию ценности, ко-
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торая в дальнейшем становится, в частности, инструментом осуществления 
концепции социального маркетинга сектора экономики по управлению отбро-
сами, а также дает основание для достижения целей всей системы мусорного 
хозяйства. Особенно интересным это представляется в случае перспективного 
сектора субъектов мусорного хозяйства, важного для общественного благо-
состояния в стратегической временной перспективе. В статье представили 
потребителя (поставщика коммунальных отбросов) в качестве субъекта про-
цесса отбора коммунальных отбросов. Сознательный поставщик отобран-
ных коммунальных отбросов становится просьюмером в процессе созидания 
экоценностей предприятием сектора экономики по управлению отбросами,  
а также предложения на вторичный рынок. Статья имеет концептуальный ха-
рактер.

Ключевые слова: потребление и производство как одно целое, совместное 
созидание, управление коммунальными отбросами.

Коды JEL: M31
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