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POWÓD BADANIA
Firma Ekosort dostarcza rozwiązania
do tymczasowego przechowywania
odpadów. Oferujemy ekologiczne
zsypy do segregacji odpadów,
miejskie pojemniki podziemne i półpodziemne. Prowadzimy badania,
dzięki którym wiemy, czego oczekują nasi klienci.
Wspólnie z Agencją Crevo zapytaliśmy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, co ich zdaniem powinno
się dalej wydarzyć ze zsypami na

śmieci. Ankieta została przeprowadzona wśród ponad 600 osób mieszkających na Osiedlu im. Władysława
Jagiełły w Łodzi.
Po analizie i interpretacji wyników,
okazało się, że tylko 4% chce likwidować zsypy, a zdecydowana większość opowiedziała się za modernizacją.

INFORMACJA O BADANIU

a.
PROBLEM
Stan techniczny tradycyjnych instalacji zsypowych jest często bardzo
zły. Są one źródłem brzydkich zapachów, siedliskiem bakterii, insektów,
a ponadto ich awaryjność jest bardzo
duża. Materiał użyty do budowy to
w większości szkodliwy dla zdrowia
azbest. Ich obecna konstrukcja nie
pozwala na segregację odpadów.
Zsypy mają jednak również pewne
zalety, są bowiem wygodne, oszczędzają czas i miejsce oraz ukrywają
odpady w zamkniętych pomieszczeniach.

2

BADANIE OPINII WŚRÓD
UŻYTKOWNIKÓW STARYCH ZSYPÓW

Jednym z obecnie stosowanych
rozwiązań problemów stwarzanych
przez zsypy jest ich likwidacja.
Pozbywamy się jednak w ten sposób
również korzyści jakie wynikają z ich
użytkowania.
Postanowiliśmy sprawdzić, co o tym
sądzą bezpośredni użytkownicy
zsypów, czyli mieszkańcy 10 piętrowych wieżowców.

INFORMACJA O BADANIU

B.
Cele badania
CEL GŁÓWNY
Przeprowadzenie badania miało na
celu poznanie opinii użytkowników
zsypów na odpady.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Chcieliśmy ustalić czy stare zsypy są
faktycznie uciążliwe dla mieszkańców bloków, czy chcą oni ich likwidacji lub też modernizacji. Postanowiliśmy sprawdzić, które aspekty korzystania ze starych zsypów są dla nich
najbardziej uciążliwe i jakie rozwiązanie możemy w przyszłości zaproponować.
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c.

Metodologia
(kryteria rekrutacyjne)

Badanie przeprowadzono
dwiema metodami:

PAPI

bezpośredni indywidualny
wywiad kwestionariuszowy
w liczebności - 500

CAWI

wspomagany komputerowo
wywiad przy pomocy strony
WWW w liczebności - 123

PROFIL RESPONDENTÓW
Wiek i płeć: zróżnicowanie
w próbie, dane demograficzne
inne niż miejsce zamieszkania
nie miały wpływu na wyniki
badania

Mieszkańcy dużej spółdzielni
mieszkaniowej powyżej
20 budynków.
Mieszkańcy budynków,
w których były działające
zsypy na odpady.

JAKO REPREZENTATYWNĄ GRUPĘ
BADAWCZĄ WYBRALIŚMY OSOBY
ZAMIESZKAŁE NA OSIEDLU IM.
W Ł A D Y S Ł AWA J A G I E Ł ŁY W Ł O D Z I .

Mapa osiedla im. Władysława Jagiełły w Łodzi
www.smjagiello.pl/mapa.html

4

BADANIE OPINII WŚRÓD
UŻYTKOWNIKÓW STARYCH ZSYPÓW

INFORMACJA O BADANIU

W DNIACH OD 31 LIPCA DO 6 SIERPNIA 2018 ROKU WYSŁALIŚMY W TEREN ANKIETERÓW,
BY UZYSKAĆ JAK NA JWIĘCEJ ODPOWIEDZI. PRZEPROWADZILIŚMY JEDNOCZEŚNIE
ANKIETY INTERNETOWE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU FACEBOOK ADS .

Badania przeprowadzane
przez ankieterów - PAPI
Ankieta przeprowadzona została
w terenie przez 2 ankieterów,
którzy zadawali pytania identyczne,
jak te w ankiecie internetowej.
Tradycyjne papierowe formularze
zastąpiono elektronicznymi, dzięki
wykorzystaniu tabletów. Jedynie
dodatkowe uwagi mieszkańców
zostały spisane w formie papierowej.
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Badania internetowe - CAWI
Kwestionariusz wypełniany podczas
bezpośrednich spotkań pozwolił
jednak na bardziej elastyczne odpowiedzi ze strony ankietowanych,
co umożliwiło nam pogłębienie
badań. Ankieterzy na koniec badania w podziękowaniu za poświęcony
przez mieszkańców osiedla czas,
wręczali im worki biodegradowalne.

Ankieta internetowa została umieszczona na naszej stronie pod adresem

www.ankieta.ekosort.pl
Jej widoczność w sieci została wsparta przez kampanię informacyjną na
Facebooku skierowaną do mieszkańców SM im. Wł. Jagiełły.

OBIE TE METODY
P O Z W O L I ŁY N A M
NA ZEBRANIE
OD RESPONDENTÓW

623 odpowiedzi.

Analiza wyników ankiety
Ankieta była anonimowa, a kwestionariusz składał się z 5 pytań zamkniętych. Ankieterzy dodatkowo zapisywali niestandardowe odpowiedzi
mieszkańców Osiedla Jagiełły.
Krótkie badanie składało się
z trzech etapów.
Po pierwsze, początkowe pytania
miały na celu sprawdzenie, czy
obecne zsypy mają wady i czy są one
w jakimś aspekcie uciążliwe.

Po drugie, chcieliśmy określić
najważniejsze dla respondentów korzyści związane ze zsypami.
Po trzecie, postanowiliśmy zadać
pytania o sposoby rozwiązania
problemów, jakie mogą sprawiać
stare zsypy.

ETAP 1.

Czy tradycyjne
zsypy mają wady?

PYTANIE NUMER 1:

PYTANIE NUMER 2:

Czy przeszkadza Panu/Pani,
że zsypy brzydko pachną?

Czy przeszkadza Panu/Pani,
że zsypy są przyczyną
pojawiania się robaków
i insektów?

14,4%
30,2%

14,3%

55,4%

34,2%
51,5%

TAK

NIE

NIE OPOWIEDZIAŁ(A)

Ponad 55 procent osób ankietowanych
odpowiedziało, że przeszkadzają im brzydkie zapachy wydobywające się z zsypów.
Jest to zdecydowana większość, co oznacza,
że problem jest znaczący i należy zastanowić
się nad jego usunięciem.
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TAK

NIE

NIE OPOWIEDZIAŁ(A)

Dla połowy respondentów problem nie jest
mocno zauważalny. 34,2% respondentów
deklarowało uciążliwość zsypów z powodu
pojawiających się insektów i robaków.

ETAP 2.

Czy problemem
będzie brak
korzyści ze zsypu?

PYTANIE NUMER 3:

PYTANIE NUMER 4:

Czy przeszkadza Panu/Pani,
że segregowane śmieci trzeba
wynosić poza budynek?

Czy chciał(a)by Pan/Pani
korzystać z zsypów, które
eliminują te problemy?

13,8%

14,2%

42,4%

18,9%

43,8%

TAK

NIE

NIE OPOWIEDZIAŁ(A)

43,8% ankietowanych odpowiedziało, że nie
przeszkadza im wynoszenie śmieci na zewnątrz budynku. 42,4% ankietowanych
uznało takie rozwiązanie za niekomfortowe.
Zadanie pytania odwróconego czyli przedstawienie korzyści w sytuacji jej braku
wpływa ujemnie na ilość osób opowiadających się za korzyścią. Zabieg ten pozwolił
nam jednak na płynne przejście do kolejnego
etapu czyli rozwiązania problemu.
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TAK

NIE

66,6%

NIE OPOWIEDZIAŁ(A)

66,9% ankietowanych chciałoby korzystać
z zsypów, które eliminują problemy wymienione w poprzednich pytaniach.
Osoby, które chciałyby korzystać z nowoczesnych rozwiązań podczas segregacji śmieci
stanowią, więc wyraźną większość.

ETAP 3.

Wybór rozwiązania
wcześniej omówionych
problemów

PYTANIE NUMER 5:

Gdyby miał/a Pan/Pani wybrać
ostateczne rozwiązanie to:…
14,5%

16,9%
3,9%

64,7%

JESTEM ZA MODERNIZACJĄ ZSYPU
JESTEM ZA LIKWIDACJĄ ZSYPU
NIC BYM NIE ZMIENIAŁ(A)
NIE OPOWIEDZIAŁ(A)

Modernizacja zsypów to dla 64,7% ankietowanych najlepsze rozwiązanie omawianego problemu. 16,9% nie chce zmian, natomiast jedynie około 4% respondentów
opowiada się za zupełną likwidację zsypów.
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Niestandardowe
odpowiedzi
ankietowanych
ANKIETERZY ZWRÓCILI
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
NA WYPOWIEDZI
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
J A G I E Ł ŁY:

Część osób zgłaszała chęć
modernizacji starych zsypów,
obawiała się jednak wysokich,
dodatkowych opłat związanych z unowocześnieniem
sposobu segregacji zsypów:
Ewentualny brak potrzeby zmian
zauważalny jest głównie wśród osób
starszych. Pojawiały się wypowiedzi:

4
3

“Ja jestem w takim wieku,
że przyzwyczaiłem się do starych
zsypów i nie odczuwam potrzeby
zmian. Może młodym bardziej
coś w nich przeszkadza…”

Pani opowiedziała:

“Już dawno pisałam
petycję do Spółdzielni
z prośbą modernizacji
starych zsypów. Zbierałam
również podpisy wśród
sąsiadów, którzy podzielają
moje niezadowolenie
z przestarzałego sposobu
segregacji śmieci.”

1
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“Niech lepiej zostaną
stare, bo jak będziemy
musieli za to zapłacić
to nam się odechce
zmian.”

Pan, mieszkający na parterze
ma jedną ze ścian, która sąsiaduje
ze zsypem pokrytą grzybem.

Niektóre osoby obawiały się,
że badania są prowadzone bezpośrednio
przez Spółdzielnię Mieszkaniową
i likwidacja zsypów jest nieunikniona.

5
2

“Problem ciągle powraca mimo
ciągłych prób usunięcia grzyba.
Uważam, że jest to winą obecności
starego zsypu za ścianą.”

“Słyszałam, że już gdzieś
zlikwidowali zsypy i teraz trzeba
ze wszystkimi śmieciami wychodzić
z budynku. U nas też tak będzie?”

Uwagi ankieterów:
Niektórzy ankietowani odpowiadali, że nie przeszkadzają
im brzydkie zapachy czy
insekty prawdopodobnie ze
strachu
przed
całkowitą
likwidacją zsypów. Mimo, iż
problemy z pytań nie zostały
przez nich określone jako
uciążliwe, w pytaniu 5 bez
wahania określali, że chcą
modernizacji zsypów.
Kolejnym istotnym zagadnieniem okazały się obawy
mieszkańców przed wysokimi opłatami związanymi
z wymianą starych zsypów
na nowoczesne. Ankietowani
nie są pewni czy ich spółdzielnię mieszkaniową stać
na zmodernizowanie sposobu segregacji śmieci bez
podwyższania opłat.

Rozwiązanie problemu
Bazując na wynikach ankiety
oraz dodatkowych wypowiedziach
mieszkańców łódzkiego osiedla
wnioskujemy, że oczekują modernizacji zsypów a likwidacji zdecydowanie się sprzeciwiają.
Dla większości respondentów stare
zsypy posiadają istotne wady. Większość ta przyznająca się do uciążliwości wad obecnych zsypów nie jest
jednak jak można było być sądzić
przytłaczająca. Pomimo tego ostatecznie za likwidacją zsypów opowiedziało się tylko 4% badanych.
Przyczyny tej rozbieżności są dwie.

Ankietowani obawiali się, że to spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi badania w celu likwidacji zsypów,
często pojawiały się tego typu pytania. Nie chcieli narzekać na zsypy, ponieważ mogłoby to być podstawą dla
spółdzielni mieszkaniowej do ich
likwidacji. Drugim powodem rozbieżności jest obawa przed obciążeniem mieszkańców dodatkowymi
kosztami, dlatego aż 16,9% badanych
“nic by nie zmieniała”.
Ilość respondentów opowiadających
się za modernizacją zsypów 64,7%
jest niemal identyczna jak w pytaniu

„Czy chciał(a)by Pan/Pani korzystać
z zsypów, które eliminują te problemy?” 66,9% na tak. Potwierdza to,
że wśród mieszkańców jest duża
potrzeba rozwiązania problemu
zsypów poprzez ich modernizację.

Mieszkańcy
wieżowców oczekują
modernizacji
zsypów a nie ich
likwidacji.

ul. Ogrodowa 23
95-082 Dobroń

tel. +48 698 937 416
kontakt@ekosort.pl

