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Filozofia ekologistyki w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi sta∏ymi (Cz. 1) Wst´p do ekologistyki
Odpady jako nieuchronny produkt
uboczny bytowania i gospodarowania
Powstawanie odpadów i ró˝nych nieczystoÊci towarzyszy nieod∏àcznie wszelkim przejawom ˝ycia, procesom wytwarzania Êrodków produkcji i Êrodków zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych,
przygotowania tych Êrodków do zu˝ycia
i samemu procesowi zu˝ycia. Przez wrodzony instynkt czystoÊci i porzàdku ludzie usuwajà ze swego otoczenia zb´dne, nieu˝yteczne przedmioty (traktowane ogólnie jako odpady) i nieczystoÊci
(zwane te˝ Êmieciami). Problem etyki higieny Êrodowiska jest odwieczny. W Ksi´dze Powtórzonego Prawa Moj˝esz, wiodàcy Izraelitów przez pustynie nakazuje
im zachowanie czystoÊci w obozie: B´dziesz mia∏ miejsce poza obozem i tam poza obóz b´dziesz wychodzi∏, zaopatrzysz si´
w ko∏ek, a gdy wyjdziesz na zewnàtrz, wydrà˝ysz nim do∏ek, a wracajàc przykryjesz
to, czegoÊ si´ pozby∏ [1].
Zanieczyszczone Êrodowisko zewn´trzne (gleba, woda i powietrze)
z podstawy ˝ycia ludzkiego przemienia
si´ w oÊrodek zagro˝enia zdrowia i ˝ycia... Gleba, woda i powietrze wskutek
zachodzàcych w nich procesów naturalnych posiadajà w pewnych granicach
zdolnoÊç samooczyszczania, czyli
unieszkodliwiania nieczystoÊci. Dopóki one powstajà w niedu˝ych iloÊciach,
a niekorzystne warunki nie zmniejszajà
zdolnoÊci samooczyszczania Êrodowiska zewn´trznego, dopóty cz∏owiek
mo˝e zwracaç mniejszà uwag´ na powstajàce wokó∏ niego zagro˝enie ekologiczne. Wzrasta ono w wielkich skupiskach ˝ycia zbiorowego. W obr´bie miasta naturalna zdolnoÊç samooczyszczania Êrodowiska zewn´trznego ulega
ograniczeniu i os∏abieniu, gdy˝ na niewielkim stosunkowo obszarze wszystkie zjawiska ˝ycia spo∏ecznego i gospodarczego przebiegajà ze zwi´kszonym
nat´˝eniem, a proces powstawania nie-

czystoÊci staje si´ ciàg∏y. Urbanizacja
wsi sprawia, ˝e te produkty cywilizacji
coraz intensywniej pojawiajà si´ równie˝ na niej. Logistyka usuwania wszelkich zanieczyszczeƒ powstajàcych
w sferze bytu i gospodarki jest wspó∏czeÊnie g∏ównym instrumentem racjonalizacji ekologicznego zarzàdzania Êrodowiskiem, a ich maksymalna utylizacja,
podstawowym nakazem optymalizacji
gospodarowania zasobami naturalnymi
i przetworzonymi.

Konwencje i formu∏a logistyki

i realizowane po kosztach akceptowalnych przez nabywców dóbr, przy respektowaniu standardów jakoÊci u˝ytkowej
dóbr oraz bezpieczeƒstwa ekologicznego i zdrowotnego ich produkcji, dystrybucji i konsumpcji.
W konwencji intelektualnej, logistyka
to pewna koncepcja filozoficzna zarzàdzania procesami fizycznymi, oparta na
zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów i wiedzy o prawid∏owoÊci zjawisk przep∏ywu dóbr i informacji w gospodarce poszczególnego
przedsi´biorstwa (mikrologistyka), mi´dzy wieloma przedsi´biorstwami (metalogistyka) i w skali ca∏ego regionu czy
kraju (makrologistyka).
Logistyka stanowi formu∏´ holistycznà uk∏adu operatorów: przestrzeƒ, czas,
ekonomia, jakoÊç i informacja, we
wszystkich fazach i elementach zarzàdzania jej us∏ugami. Us∏ugi logistyczne sà
kreatorami nowych wartoÊci, powstajàcych wskutek zintegrowanego oddzia∏ywania na optymalne wykorzystanie tych
operatorów dla dobra wszystkich uczestników procesu zarzàdzania ∏aƒcuchem
dostaw, a wi´c dla nadawcy i odbiorcy
tych dostaw oraz dla poÊredników-realizatorów skutecznoÊci ich przep∏ywu.

Logistyka stosowana bywa w gospodarce dopiero od oko∏o 30 lat, i to g∏ównie w sektorze produkcji przemys∏owej.
Raczkuje w sektorze us∏ug, przede
wszystkim w obs∏udze transportowej
handlu. Brak zauwa˝alnych znamion jej
oddzia∏ywania na gospodark´ odpadami
– wa˝ki cywilizacyjnie i ekonomicznie
segment tego sektora. Wstrzemi´êliwoÊç stosowania w niej logistyki wynika zapewne z niepe∏nej wiedzy o tym instrumencie doskonalenia zarzàdzania
gospodarkà. Punktem wyjÊcia dla scharakteryzowania koncepcji logistyki jest
myÊlenie kategoriami wartoÊci i korzyÊci.
W konwencji industrialnej, (organiza- Przes∏anki zastosowania logistyki
cji, planowania, realizacji i kontroli) fizycznego przep∏ywu dóbr (surowców, w sanitacji osiedli i gospodarce
materia∏ów do produkcji, produktów odpadami
i odpadów produkcyjnych) oraz informacji o tym przep∏ywie we wszystkich
ogniwach i globalnie w ca∏ym ∏aƒcuchu
Logistyka jest wyzwaniem dla operadostaw tych dóbr, efektywne ekono- tywnoÊci systemu sanitacji osiedli i gomicznie dla podmiotu gospodarczego spodarowania ograniczonymi zasobaTab. 1. Sposoby zagospodarowywania OKS w niektórych krajach europejskich.
a Oznacza liczb´ 1 kg w ciàgu miesiàca
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Tab. 2. Zasoby wa˝niejszych kopalin (surowców) skalnych w Polsce
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mi materialnymi. Logistyka s∏u˝àca gospodarce odpadami komunalnymi sta∏ymi (zwanymi dalej skrótowo OKS) jest
w istocie specyficznà logistykà dystrybucji, ze Êwiadczeniem pracy ró˝nymi systemami infrastruktury kulturowej (intelektualnej, infrastrukturalnej, technologicznej, transportowej i in.).
Logistyka dystrybucji zorientowana
na us∏ugi, oznacza proces koordynacji
wszystkich czynnoÊci niematerialnych,
które muszà zostaç przeprowadzone dla
wykonania us∏ug w sposób efektywny
pod wzgl´dem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta. G∏ówny kierunek
tych dzia∏aƒ obejmuje trzy dziedziny:
• zminimalizowanie czasu oczekiwania,
czyli czasu realizacji zleconej us∏ugi
• zarzàdzanie potencja∏em us∏ugowym
• dostaw´ us∏ug najlepiej poprzez kana∏
dystrybucyjny.
Narastanie agresji czynników Êwiata
techniki na Êrodowisko bytu i pracy cz∏owieka zosta∏o publicznie i globalnie
skonstatowane w 1968 r. raportem ONZ:
“Cz∏owiek i jego Êrodowisko”. Og∏oszono go w 100 lat od sformu∏owania przez
niemieckiego biologa Haeckla (Ernst Haeckel) poj´cia ekologii, “jako dziedziny
biologii badajàcej wzajemne stosunki
mi´dzy organizmami a otaczajàcym je
Êrodowiskiem”. Raport ów wyra˝a zaniepokojenie globalnym zachwianiem
równowagi mi´dzy po˝àdanym, acz niestety niekontrolowanym rozwojem cywilizacji technicznej, a biologicznà odpor-
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noÊcià Êrodowiska na przekszta∏cenia
czynione w nim dla potrzeb bytu i gospodarki. Zanieczyszczenia w poszczególnych miejscach globu stajà si´ przyczynà trudnych do opanowania zagro˝eƒ zdrowia i bezpieczeƒstwa ekologicznego. Niepokojàco ekspansywnym
zagro˝eniem sà OKS, które w Polsce
w niemal 99% sà sk∏adowane, zawierajàc
w swej masie równie˝ sk∏adniki niebezpieczne, imitowane przez Êrodowisko
i ludzi w wyniku procesów zachodzàcych w przyrodzie. Dysfunkcja naszych
zachowaƒ ekologiczno-ekonomicznych
jest na tle wielu krajów europejskich
ewidentna (tab. 1 [2]).

Ekologistyka jako wymóg
sozologiczny i metoda implantu
ekologii w proces logistyczny
gospodarki odpadami
Wspó∏czesna cywilizacja dysponuje
instrumentami perswadujàcymi i wymuszajàcymi poszanowanie zasobów naturalnych, w wi´kszoÊci stanowiàcych
dobra rzadkie, wyczerpywalne i nieodnawialne (np. kopaliny dla budownictwa – tab. 2 [3]). W konsekwencji rodzi
to potrzeb´ poszanowania zasobów
przetworzonych, a dok∏adniej wartoÊci
surowcowych zawartych w odpadach.
W post´powaniu z OKS, trzeba wi´c pos∏ugiwaç si´ metodà ekologizacji ekono-
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Rys. 1. ¸aƒcuch logistyczny w cyklu ˝ycia produktu
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sprz´˝enie zwrotne

mii, a surowiec wtórny traktowaç jako
oczywisty towar, niejednokrotnie wr´cz
niezb´dny dla wytwarzania nowych produktów, jak np. opakowaƒ szklanych.
Nast´pstwem tego, jest tak˝e zaanga˝owanie ekologii w procesy logistyczne
gospodarki odpadami.
Ekologistyka oznacza ekologizacj´
wszelkich procesów logistycznych
w zarzàdzaniu OKS, a wi´c szczególne
postrzeganie i przestrzeganie w tych
procesach wymaganych standardów
ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa
publicznego, przy zachowaniu po˝àdanych norm jakoÊci i ekonomii. Jest to
metoda projektowania i realizacji zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw odpadów
od miejsca ich wytworzenia do miejsc
ich ponownego wprowadzenia do obiegu produkcyjnego, unicestwienia lub
sk∏adowania, respektujàca ekonomiczne
racje minimalizacji odpadów oraz po˝àdane standardy ochrony Êrodowiska we
wszelkich ogniwach tego ∏aƒcucha, delimitowanych w∏aÊciwà infrastrukturà
i suprastrukturà. Metoda ta eksponowana na przyk∏adzie produkcji (rys. 1),
w∏aÊciwa jest równie˝ dla us∏ug zagospodarowania OKS, poniewa˝ ka˝de gospodarstwo domowe jest równie˝ wytwórcà odpadów.

Zaw´˝enia semantyczne poj´cia
„ekologistyka”
Nale˝y wszak˝e zauwa˝yç, ˝e w znanej
polskiej literaturze naukowej, ekologistyka kojarzona jest przede wszystkim
z gospodarkà odpadami [4] [5]. ObjaÊnienie tego faktu mo˝e byç nast´pujàce:
• odpady w ogóle, a opakowaniowe
w szczególnoÊci, sà tak dokuczliwà
zmorà sanitacyjno-ekologicznà wspó∏czesnej cywilizacji, zw∏aszcza miejskiej, a bezpowrotne tracenie wartoÊci surowcowych tkwiàcych w sk∏adowanych odpadach tak absurdalne ekonomicznie, ˝e naturalne sta∏o si´ dowodzenie koniecznoÊci implementacji dyrektyw ekologicznych w ekonomicznà treÊç stosowania logistyki dla
jakoÊciowego doskonalenia przep∏ywów materia∏owych i depresji globalnych strat, powodowanych niedostatecznym poszanowaniem zasobów naturalnych i przetworzonych
• nauka i praktyka zarzàdzania Êrodowiskiem nie dostrzeg∏y jeszcze tak oczywistej prawdy, ˝e ekologistyka, to nie
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tylko problem uzasadnionej ingerencji
ekologii w procesy logistyczne gospodarowania odpadami, ale to generalnie problem ekologizacji zarzàdzania
przestrzenià ekonomicznà cz∏owieka,
jej kompozycjà kulturowà na miar´
potrzeb jakoÊci ˝ycia i infrastrukturalnà wed∏ug dyrektyw humanizacji Êrodowiska bytu, nauki, pracy i rekreacji.
Pozostajàc w niniejszych rozwa˝aniach przy „odpadowej” konwencji ekologistyki, warto przytoczyç dwie definicje/delimitacje problemu:
• realizacja optymalnych rozwiàzaƒ w zakresie zbiorki, gromadzenia, usuwania
i kierowania do utylizacji lub nieucià˝liwej
dla Êrodowiska i spo∏eczeƒstwa likwidacji
odpadów, to typowe dzia∏ania logistyczne. Poniewa˝ impulsem do ich podejmowania i ich celem sà przede wszystkim
postulaty ekologiczne, najw∏aÊciwszym
okreÊleniem dla takich badaƒ i dzia∏aƒ
wydaje si´ byç ekologistyka, w Niemczech
majàca cz´sto nazw´ „Entsorgungslogistik” [4],
• ekologistyka oznacza zintegrowany system, który:
a) opiera si´ na koncepcji zarzàdzania recyrkulacyjnymi przep∏ywami strumieni materia∏ów odpadowych w gospodarce oraz
przep∏ywami sprz´˝onych z nimi informacji,
b) zapewnia gotowoÊç i zdolnoÊç efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów wed∏ug przyj´tych zasad technicznych i procesowych, spe∏niajàcych wymogi normowe i prawne ochrony Êrodowiska,
c) umo˝liwia podejmowanie technicznych
i organizacyjnych decyzji w kierunku
zmniejszenia (minimalizacji) tych negatywnych skutków oddzia∏ywania na Êrodowisko, które towarzyszà realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych,
produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych ∏aƒcuchach dostaw [5].

Propozycje w∏aÊciwego semantycznie rozumienia ekologistyki
Na marginesie uto˝samiania ekologistyki z niemieckim Entsorgungslogistik,
frapujàce wydaje si´ rozwa˝enie struktury logistycznego ∏aƒcucha dostaw i zakresu poj´ciowego niemieckiego Entsorgung. W procesie produkcji poj´cie
to odpowiada czynnoÊciom odwrotnym
do zaopatrzenia (Versorgung). Pod tym

wzgl´dem j´zyk niemiecki jest ÊciÊlejszy
ni˝ precyzja oddawania tego poj´cia w j´zyku polskim. W polskiej terminologii profesjonalnej i naukowej
t∏umaczy si´ Entsorgung = utylizacja, co
jest wyraênym zaw´˝eniem treÊci odpowiadajàcej poj´ciu
w j´zyku niemieckim.
Z procesu czàstkowego ∏aƒcucha logistycznego (rys. 1) wynika
wprost, ˝e Entsorgung
(czyli odwrócenie procesu zaopatrzenia =
Versorgung po wykonaniu operacji produkcji
i dystrybucji), to:
Rys. 2. Struktura systemu logistycznego
• sama inicjacja sprz´zbudowany system logistyczny musi spe∏˝enia zwrotnego recyrkulacyjnego
niaç wymogi ekonomii, nauk o zarzàdzaczynnoÊci
operacyjne
podejmowane
•
przed ponowieniem cyklu/procesu niu itp., a tak˝e – i to w szczególny sposób
produkcji, do których mo˝e nale˝eç ekologii (rys. 2 [6]). Logistyka te elementy
równie˝ utylizacja jako gospodarcze ekologiczne podkreÊla nie tylko w odniesiezu˝ytkowanie odpadów i reszt popro- niu do procesów utylizacyjnych, ale równie˝
dukcyjnych, acz tak˝e i przede wszyst- w odniesieniu do ca∏ego ∏aƒcucha logistyczkim wszelkie inne decyzje w sprawie nego, by jak najmniej by∏o odpadów pou˝ytprzygotowania si´ do recyrkulacji kowych, które trzeba w jakiÊ sposób zagospodarowaç lub utylizowaç. Stàd te˝ odniew ∏aƒcuchu logistycznym
sienie ekologii tylko do procesów utylizacyjprzygotowanie
recyrkulacji
ca∏ego
∏aƒ•
cucha logistycznego od poczàtku lub nych, zwraca uwag´ na zakoƒczenie procejego poszczególnych ogniw/procesów sów, a uwarunkowane sà one stosownymi
decyzjami w ca∏ych ∏aƒcuchach [6].
czàstkowych.
Pojmowanie wi´zi ekologistyki li tylko lub przede wszystkim ze sferà odpa- Podstawowe indykatory ekologidów, a w szczególnoÊci z procesem ich
utylizacji jest kwestionowane równie˝ stycznej gospodarki odpadami
w polskiej literaturze logistycznej, choPodstawowymi indykatorami gospocia˝ nie udowodniono w niej zasadnoÊci koncentracji uwagi na wspó∏zale˝no- 
*2632'$5.$
Êci ekologii i ekono
352'8.&-$,.216803&-$
mii w planowaniu

produkcji, zw∏aszcza

rolnej [6].

Zwiàzki z logistykà
(.2/2*,67<.$

tych sfer dzia∏alnoÊci

cz∏owieka sà niepodwa
35$:232/,7<.$
,1)5$6758/785$
˝alne. W Êwietle relacji

mi´dzy nimi (rys. 2),

niecelowe wydaje si´

-$.2ĝû
wprowadzenie terminu 
ĝ52'2:,6.$
ekologistyka, zw∏asz- 
cza w odniesieniu do 
procesów utylizacyjRys. 3. Elementy fundamentalne systemu filozofii ekologistyki
nych. Ka˝dy dobrze
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nych surowców wtórnych.
alizacji inwestycji oraz efektach podarki OKS w kontekÊcie analizy probleKompozycja relacji tych indykatorów
prawy standardów ekologicznych
mu sà:
wskazuje
na fundament filozofii ekoloi
ekonomicznych
kraju
stabilne
i
przejrzyste
regulacje
praw•
ne, wykluczajàce dowolnoÊç interpre- • infrastruktura techniczna i spo∏eczna, gistyki, implikujàcej jakoÊç Êrodowiska
w tym zw∏aszcza ekoinfrastruktura, (rys. 3).
tacji ustaw i rozporzàdzeƒ w zakresie
warunkujàca wraz z odpowiednià do
ochrony Êrodowiska, odpadów, odpawarunków powstawania, dyslokacji,
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