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Abstrakt. Celem badań była ocena postrzegania problemu marnowania pieczywa, skłonności konsumentów 
do segregowania odpadów piekarsko-cukierniczych, czynników sprzyjających oraz opinii w zakresie kierun-
ków wykorzystania odpadów tego typu. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 314 osób. Stwierdzono, 
że marnowanie pieczywa jest bardzo ważnym problemem, zwłaszcza dla respondentów w wieku powyżej 40 
lat. Badani wykazali wysoką akceptację w stosunku do idei segregacji odpadów piekarsko-cukierniczych. 
Czynnikami sprzyjającymi segregacji byłyby odpowiednio przygotowane pojemniki oraz świadomość, że 
pieczywo nie jest wyrzucane do śmieci. Ankietowani wyrażali się sceptycznie w stosunku do wykorzystania 
odpadów piekarsko-cukierniczych do produkcji biogazu lub metanolu. Stwierdzono konieczność podjęcia 
działań na terenie gmin pozwalających na zbiórkę odpadów piekarsko-cukierniczych w celu efektywnego 
ich zagospodarowania oraz prowadzenie w tym zakresie działań edukacyjnych. 

Wstęp
Jak wskazują aktualne dane, pieczywo jest najczęściej marnotrawionym rodzajem żywności 

w Polsce [FPBŻ 2015, Bilska in. 2015]. Jest to swoisty paradoks sacrum i profanum, bo przez 
naszych przodków chleb traktowany był jak świętość. Był symbolem sukcesu, dostatku i wartości 
moralnych, o czym świadczy wiele tradycji i przysłów. Symbol chleba ma szczególne znaczenie w 
wielu obyczajach i w religii.  Do szacunku Polaków dla chleba odwoływał się też Kamil Cyprian 
Norwid w utworze Moja Piosenka 2, pisząc: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z 
ziemi przez uszanowanie, dla darów Nieba.... Tęskno mi, Panie...”.

Niestety podejście do pieczywa w ostatnich czasach diametralnie się zmieniło. Według Marii 
Śmiechowskiej [2016], w gospodarstwie domowym, w zależności od jego struktury, powstaje 0,7 
do 3,7 kg miesięcznie odpadów piekarskich, co w przeliczeniu na rok daje masę od 8,4 do 44,4 kg. 
Oprócz tego od 5 do 10% pieczywa marnuje się już na etapie jego produkcji, a następnie kolejna 
część na etapach zbytu: w punktach sprzedaży i w zakładach gastronomicznych [Staszewska 2008]. 
Wobec takich szacunków skala problemu niezagospodarowanych resztek pieczywa jest duża. 

Celem badań było zdiagnozowanie skłonności konsumentów do segregacji odpadów pie-
karsko-cukierniczych oraz czynników sprzyjających segregacji, jak również poznanie opinii 
konsumentów na temat możliwości zagospodarowania tego typu odpadów.

Możliwości zagospodarowania odpadów piekarsko-cukierniczych 
Wykorzystanie czerstwego pieczywa do celów spożywczych jest ograniczone ze względu na 

możliwość jego skażenia. W gospodarstwach domowych czerstwe pieczywo można wykorzystać 
do przygotowania tartej bułki, grzanek, tostów, knedli i innych. Praktykuje się również przeka-
zywanie odpadów piekarskich do karmienia zwierząt. W piekarniach zwroty pieczywa mogą być 
wykorzystane do produkcji tartej bułki, przygotowania żurków lub w postaci tartej bułki mieszane 
z mąką wypiekową [Gambuś i in. 2014]. Duża część pieczywa odpadowego nie może zostać 
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ponownie użyta ze względu na porażenie grzybami strzępkowymi, co wyklucza wykorzystanie 
do produkcji żywności oraz pasz [Kawa-Rygielska, Pietrzak 2011].

W ramach rozwiązań systemowych niezagospodarowana w gospodarstwach domowych, część 
pieczywa ma możliwość znalezienia się w kontenerach na odpady zmieszane lub „mokre” łącznie 
z innymi odpadami spożywczymi. W dalszym etapie utylizacji w najlepszym przypadku mogą 
one trafić do kompostowni, ale w Polsce tylko nieliczne gminy włączają w tę zbiórkę odpady 
kuchenne [Boer 2015]. 

Jednym z priorytetów gospodarki odpadami jest wyodrębnienie maksymalnej ilości odpadów 
organicznych nadających się na surowce wtórne. W roku 2013 ilość selektywnie zebranych biood-
padów kuchennych, do których zaliczają się odpady piekarniczo-cukiernicze, wyniosła zaledwie 
10% [Boer 2015]. Wszystko wskazuje na to, że należy poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie 
segregowania i wykorzystania surowców z tego typu odpadów, aby sprostać ograniczeniom w 
ich składowaniu [Bukowski 2015]. W myśl idei zrównoważonego rozwoju, wskazane byłoby 
odzyskiwać z odpadów zmieszanych maksymalną ilość surowców, które mogą być źródłem 
energii lub wartościowych produktów. 

Selekcja odpadów przebiega bardzo różnie w różnych gminach i skład odpadów zmieszanych 
jest różnorodny [Szewczyk  2015]. Przepisy, zarówno krajowe, jak i unijne na kolejne lata wdra-
żanej reformy gospodarowania odpadami zawężają liczbę frakcji biodegradowalnych w niezago-
spodarowanych, składowanych odpadach zmieszanych [Dz.U. 2007, nr 39, poz. 251, dyrektywa 
Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999]. Odpadami ulegającymi biodegradacji są odpady, które 
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Są to przede 
wszystkim odpady kuchenne, zielone, opakowaniowe oraz papier, odzież i tekstylia, drewno. 
Obecnie może to być maksymalnie 50% ilości odprowadzanej w 1995 roku. Do 2020 roku ilość 
takich odpadów trzeba będzie zredukować o kolejne 15% [Kardasz 2014]. 

Zmieszane odpady kuchenne mogą być też poddane termicznej utylizacji w spalarniach za-
pewniających odzysk i przesyłanie energii (cieplnej, elektrycznej) [Skiba-Kuraszkiewicz 2015]. 
Mimo dynamicznego rozwoju w tej sekcji gospodarki odpadami, spalarni w Polsce jest wciąż 
niewiele. Utylizacja odpadów zmieszanych wiąże się tym samym z koniecznością transportu, 
niekiedy na bardzo duże odległości, rzędu setek kilometrów, co generuje nie tylko koszty związane 
z transportem, ale również jest źródłem emisji gazów cieplarnianych. 

Odpady piekarsko-cukiernicze ze względu na stosunkowo dużą zawartość węglowodanów mają 
wysoki potencjał wykorzystania. Wśród nowoczesnych kierunków zagospodarowania podkreśla 
się ich przydatność do produkcji biogazu. Z 1 tony suchej masy odpadów cukierniczych można 
pozyskać 450 m3 biogazu, w tym 60 m3 czystego metanu, natomiast z popularnie stosowanej ki-
szonki kukurydzianej – o połowę mniej [Kot i in. 2015, Witaszek i in. 2014]. Otrzymany biogaz 
może być bezpośrednio spalany w kotłowniach lub przy użyciu kogeneretorów zamieniony w 
energię cieplna lub elektryczną. Coraz częściej pojawiają się też bardziej zaawansowane techno-
logie zagospodarowania odpadów pieczywa, np. w kierunku pozyskania bioetanolu [Gumienna 
i in. 2009, Kłosowski i in. 2011, Kawa-Rygielska, Pietrzak 2011]. 

Jednym z najważniejszych wymogów w odniesieniu do odpadów trafiających do komory fer-
mentacyjnej lub kompostowania, jest ich szczegółowa segregacja, tzw. „segregacja u źródła”, czyli 
bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Im wcześniejszy jest etap, na którym odpady zostają 
rozdzielone na kategorie, tym lepszy efekt ich przetwarzania. Parametry jakościowe kompostu oraz 
wymogi względem fermentowanego wsadu są bardzo rygorystyczne i dopuszczają jedynie śladowe 
ilości zanieczyszczeń niebiodegradowalnych (drobiny metalu, szkła, tworzyw sztucznych) [Boer 2015]. 

W segregacji odpadów kuchennych „u źródła” problem stanowi metoda i czas ich składo-
wania. Takich problemów nie sprawiają segregowane u źródła odpady piekarniczo-cukiernicze. 
Są one stosunkowo wygodnym odpadem do segregowania. Wystarczy zapewnić przewiewność 
kontenerów oraz ze względów sanitarnych dużą częstotliwość odbioru, aby punkt segregacji nie 
przyciągał gryzoni i insektów [Szewczyk 2015]. Jest to odpad łatwy w przygotowaniu wsadu do 
fermentacji, gdyż nie wymaga kosztownych procesów przetwarzania (jak np. materiały uwod-
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nione – glony czy strukturalne – gałęzie) i może być macerowany razem z materiałem roślinnym 
[Grala i in. 2014]. Zaletą pieczywa czerstwego jest również niska wilgotność (20-30%), co jest 
pożądane w procesach fermentacji [Boer 2015].

Rzetelna segregacja „u źródła” jest możliwa jedynie przy pełnej akceptacji i zaangażowaniu 
lokalnej społeczności. Poziom selekcji segregacji zależy bowiem od stopnia zaangażowania po-
jedynczego mieszkańca. Niesie ona ze sobą wiele niedogodności (liczne kontenery konieczność 
czasowo gromadzenia odpadów w domu, czas poświęcony na segregację). Podniesienie świado-
mości ekologicznej mieszkańców jest jednak możliwe dzięki akcjom edukacyjnym, przybliżającym 
problematykę gospodarki odpadami [Pawul, Sobczyk 2011, Biegańska, Ciuła 2011]. 

Aby określić, czy możliwa jest selekcja odpadów piekarniczo-cukierniczych do pozyskiwa-
nia biogazu lub innych produktów niezbędna jest informacja, z jakim poparciem społecznym 
spotkałaby się taka inicjatywa. Celem badań było zdiagnozowanie skłonności konsumentów do 
segregacji odpadów piekarsko-cukierniczych oraz czynników sprzyjających segregacji, jak rów-
nież poznanie opinii konsumentów na temat możliwości zagospodarowania tego typu odpadów. 

Materiał i metodyka badań
Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego w 2016 roku wśród 314 dorosłych 

osób pochodzących w większości z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kwe-
stionariusz zawierał pytania dotyczące powstawania odpadów piekarsko-cukierniczych, chęci 
do ich segregowania oraz czynników temu sprzyjających, wagi problemu marnowania pieczywa 
oraz stosunku do wykorzystania tych odpadów do produkcji biogazu i bioetanolu. W metryczce 
zawarto pytania dotyczące płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, statusu materialnego 
oraz wielkości gospodarstwa domowego z wyodrębnieniem liczby dzieci. 

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (87%). Wśród respondentów naj-
liczniej reprezentowane były osoby poniżej 25. roku życia i w przedziale wiekowym pomiędzy 
41-60 lat. Wyższe wykształcenie miało 48,3% badanych osób, a  średnie 45,8%. Na wsi mieszkało 
24,77% respondentów, w miastach do 30 tys. mieszkańców 17,0%, w miastach od 31 do 100 
tys. mieszkańców 20,1%, a 36,5% pochodziło z dużych miast. Bardzo dobry status materialny 
deklarowało 8,1%, dobry 44,6%, średni 41,2%, a niski 5,6%. Zdecydowana większość (90,4%) 
mieszkała w co najmniej dwuosobowych gospodarstwach domowych. W ponad 30% gospodarstw 
domowych były dzieci w wieku do 18 lat. 

Analiza statystyczna materiału w odniesieniu do danych socjodemograficznych została wyko-
nana z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA PL dla Windows v.9. Porównanie 
danych cech jakościowych wykonano na podstawie testu chi-kwadrat, podając wartość p, oraz 
siły związku Fi i V Cramera. Występowanie różnic statystycznie istotnych badano przy p ≤ 0,05. 
Wynik testu < 0,05 oznacza istnienie związku zależności pomiędzy dwiema zmiennymi nomi-
nalnymi [Internetowy podręcznik statystyki].

Wyniki
Ankietowani zdecydowanie potwierdzili, że wyroby piekarskie nie są zjadane do końca w 91,3% 

gospodarstw domowych, a wyroby ciastkarskie i cukiernicze w 35%. Brak odpadów czy resztek 
tego rodzaju żywności deklarowało jedynie 5,6% respondentów. 81,2% badanych osób wskazało, że 
powstałe odpady piekarskie dotyczą głównie chleba, a 32,5%, że pieczywa pszennego, takiego jak 
bułki, rogale, chleb tostowy. Na pozostałe wyroby piekarskie wskazało 10,2% ankietowanych osób. 
Wśród wymienionych trzech rodzajów pieczywa: chleb różnego rodzaju, pieczywo pszenne (bułki, 
rogale, pieczywo tostowe) oraz pozostałe wyroby piekarskie (np. pieczywo trwałe, chrupkie) ankie-
towani mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Do powstawania odpadów cukierniczych w 
postaci ciast suchych typu drożdżówki, babki, herbatniki przyznało się 35,6% respondentów. Ciasta 
tortowe z kremem pozostawały w 18,9% gospodarstw, a serniki lub bezy w 7,1%, natomiast 4,3% 
ankietowanych wskazało na inne wyroby ciastkarskie. Wśród wymienionych kategorii odpadów 
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Tabela 1. Odpowiedzi respondentów na pytanie, czy segregowałbyś odpady piekarsko-cukiernicze
Table 1. Answers of respondents to the question, will you segregated the waste of bakery and confectionery
Wyszczególnienie/Specification
tak bardzo chętnie/yes with pleasure

Odpowiedzi respondentów [liczba 
odpowiedzi/% grupy]/Answers of respondents 

[number of answers/% of group]  

p-value 
w teście 

chi-
kwadrat/ 
p-value 
in test 
chi2 

Fi
V Cr

tak, 
chętnie/
yes, with 
pleasure

raczej 
tak/

rather 
yes

nie wiem/
I do not 
know 

nie/not  

Cała populacja/
Toal population N = 314 130/40,56 94/29,10 46/14,24 44/13,63

Płeć/Gender
kobiety/women 111/40,66 84/30,77 42/15,38 36/13,19

0,46611
mężczyźni/men 19/46,34 10/24,39 4/9,76 8/19,51

Wykształcenie/
Education

podstawowe/elementary 2/66,67 1/33,33 0 0

0,21055
zawodowe/vocational 8/57,14 3/21,43 2/14,86 1/7,14

średnie/secondary 49/33,79 55/37,97 22/15,17 19/13,10
wyższe/higher 72/47,37 35/23,03 22/14,47 23/15,13

Wiek [lat]/
Age [years] 

< 25 44/29,53 49/32,89 31/20,81 25/16,78
0,00138*

0,37
0,19

25-40 29/47,54 18/29,51 6/9,84 8/13,11
41-60 47/54,02 23/26,44 8/9,20 9/10,34
> 60 10/62,50 3/18,75 1/6,25 2/12,5

Miejsce 
zamieszkania 
[tys. mieszk.]/
Place of 
residents 
[thous. 
inhabitants]

wieś/village 34/43,04 23/29,11 14/17,72 8/10,13

0,03289* 0,24
0,14

miasto/city <30 21/39,62 22/41,51 4/7,55 6/11,32

miasto/city 31- 100 32/50,00 20/31,25 8/12,50 4/6,25

miasto/city >100 42/36,52 28/24,35 19/16,52 26/22,61

Status 
materialny/
Material status

bardzo dobry/very good 10/40,00 9/36,00 3/12,00 3/12,00

0,99105
dobry/good 58/40,85 42/29,58 21/14,79 21/14,79

średni/medium 55/42,64 38/29,46 20/15.50 16/12,40
niski/low 7/38,89 5/27,78 2/11,11 4/22,22

Liczba osób w 
gospodarstwie 
domowym/
Number of 
persons in 
household 

1 10/35,72 9/32,14 2/7,14 7/25,00

0,13437

2 35/37,23 33/35,11 14/14,89 12/12,77
3 35/45,45 24/31,17 8/10,39 10/12,99
4 25/39,68 19/30,16 8/12,70 11/17,46
5 19/57,58 3/9,09 9/27,27 2/6,06

≥6 7/35,00 6/30,00 5/25,00 2/10,00
Dzieci do 
lat 18 w 
gospodarstwie 
domowym/
Children under 
18 years ain 
household

brak dzieci/no children 75/34,40 76/34,86 31/14,22/ 36/16,51

0,00416* 0,28
0,16

1 27/50,94 13/24,53 8/15,09 5/9,43
2 23/69,70 4/12,12 3/9,09 3/9,09
3 6/60,00 1/10,00 3/30,00 0

> 3 0 0 0 0
* statystycznie istotne/statistically significant (p-value in chi2 test) 
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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ciastkarskich w kwestionariuszu znalazły się: ciasta suche (np. drożdżowe, babki, herbatniki) i 
wilgotne (np. tortowe z kremami i owocami), serniki i bezy oraz inne.

Stosunek ankietowanych do segregowania odpadów piekarsko-cukierniczych był pozytywny 
we wszystkich analizowanych grupach socjodemograficznych (tab. 1). Na pytanie, czy segregowa-
no by odpady piekarsko-cukiernicze, gdyby istniała taka możliwość, ponad 40% ankietowanych  
osób odpowiedziało, że bardzo chętnie, a 29,1% – raczej tak. Największą liczbę odpowiedzi 
negatywnych udzielili mieszkańcy największych miast, osoby mieszkające w jednoosobowych 
gospodarstwach domowych i osoby mające najniższy status materialny. Do czynników istotnych 
statystycznie należały: wiek, miejsce zamieszkania i liczba dzieci w gospodarstwie domowym. 
Istotnie częściej podejmowali się segregacji odpadów piekarsko-cukierniczych respondenci w 
wieku powyżej 25 lat oraz posiadający 2-, 3-, 4- i 5-osobowe gospodarstwa, a także ci, którzy 
mieli w gospodarstwie domowym dwoje lub jedno nieletnie dziecko.

W kolejnym pytaniu poproszono o zaznaczenie tych czynników, które sprzyjałyby segregacji 
odpadów piekarskich i cukierniczych. Segregacji odpadów sprzyjałaby świadomość, że pieczywo 
nie jest marnowane dla 77,1% respondentów, ważne więc byłoby informowanie mieszkańców 
o możliwościach zagospodarowania odpadów piekarsko-cukierniczych. 31,9% badanych osób 
wskazało, iż czynnikiem sprzyjającym segregacji byłyby dobrze oznakowane pojemniki na zbiór-
kę odpadów, a tylko 17,3% wypowiedziało się, że argumentem przekonującym dla nich byłaby 
świadomość ekologicznej gospodarki odpadami. Wśród innych czynników wymieniono łatwy 
dostęp do pojemników oraz pomoc ze strony miasta. 

Respondentów spytano o opinię w zakresie wykorzystania odpadów piekarsko-cukierniczych 
podając cztery warianty odpowiedzi: 1) możliwość produkcji energetycznego etanolu, 2) możli-
wość produkcji biogazu, 3) nie mam zdania i 4) jestem przeciwny takim praktykom w stosunku 
do pieczywa. 46,4% osób nie miało zdania na ten temat, 33,1% poparło możliwość wykorzystania 
odpadów do produkcji biogazu, a 22% wykorzystanie w celu produkcji bioetanolu. Jednak 9% 
wyraziło sprzeciw w stosunku do takich praktyk i byli to przede wszystkim respondenci w wieku 
powyżej 41 lat, mieszkający na wsi i posiadający co najmniej średnie wykształcenie.  

W ostatnim pytaniu badani ocenili w 10-stopniowej skali wartość wagi, na jaką oceniają fakt, że 
chleb nie jest wyrzucany do śmieci. Wyliczona dla grup wiekowych waga zawierała się w przedziale 
od 8,1 do 10 pkt. Dla konsumentów w wieku poniżej 25 lat była to wartość 8,1, w wieku 25-40 lat 
8,4, w wieku 41-60 lat 9,1, a respondenci powyżej 60. roku życia wskazali na najwyższy poziom 
równy 10. Najczęściej powtarzającym się wynikiem we wszystkich grupach była wartość 10.  

Podsumowanie
Konsumenci stwierdzili, że w ich gospodarstwach domowych powstają odpady piekarsko-

-cukiernicze, ale są przeciwni wyrzucaniu ich do śmieci. Problem marnowania pieczywa stawał 
się bardziej istotny wraz z wiekiem badanych osób. Większość ankietowanych osób deklarowała 
gotowość do segregowania powstających w gospodarstwach domowych odpadów piekarsko-cu-
kierniczych, a korzystnym czynnikiem według nich byłoby ustawienie specjalnych pojemników. 
Argumentem sprzyjającym segregacji „u źródła” jest świadomość polskich konsumentów, że 
pieczywo nie jest marnowane. Jednak badane osoby sceptycznie podchodziły do wykorzystania 
odpadów piekarskich do produkcji biogazu czy bioetanolu. Postawa konsumentów określona w 
badaniach sprzyja podjęciu inicjatywy ekologicznego zagospodarowania odpadów piekarsko-
-cukierniczych i powinna skłonić władze gmin do podjęcia działań w tym zakresie.
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Summary
The aim of the study was to evaluate the perception of the problem of waste of bread, the tendency of consumers 

to separate their waste bakery and confectionery, the factors that encourage and opinions on the directions of use 
of this type of waste. A survey was conducted among 314 consumers. It was found that waste of bread especially for 
people over the age of 40 years is a very important issue. The respondents showed a high acceptance in relation 
to the concept of waste segregation bakery and confectionery. Factors supporting segregation would be properly 
prepared containers and the awareness that the bread is not thrown in the trash. Respondents expressed scepticism 
in relation to the use of bakery and confectionery waste to produce biogas or methanol.

Demonstrated popular support indicates the need for action in the municipalities allow for collection of waste 
bakery and confectionery to their effective management, and the conduct in this field of educational activities.
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