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Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi                        

(w tym z medycznymi) 

 

 
1. Przepisy prawne dotyczące wytwarzania, składowania, zagospodarowania i 

usuwania odpadów niebezpiecznych 

Zasady gospodarki odpadami uregulowane zostały kompleksowo zgodnie z 

prawodawstwem Unii Europejskiej, przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach 

(Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 i nr 88, poz. 587). 

Pozostałe ustawy regulujące sprawy wytwarzania, składowania, zagospodarowania i 

usuwania odpadów to ustawy: 

 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie 

stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. nr 140, poz. 1584 z 

późn. zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620) zmiana 

rozporządzenia opublikowana w Dz. U. z 2006 nr 46, poz. 333) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 30, poz. 213) 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest 

zakazane (Dz. U. z 2003 r. nr 8, poz. 103) 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 

weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 8, poz. 104 z późn. zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają 

zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. nr 16, poz. 154) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 

lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz. U. nr 75, poz. 527) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
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odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553, zmiana rozporządzenia 

opublikowana w Dz. U. z 2006 r. nr 38, poz. 264) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie 

towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia 

(Dz. U. nr 207, poz. 1734), zmiana rozporządzenia opublikowana w Dz. U. z 2006 r. 

nr 100, poz. 695 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. nr 162, poz. 

1153) 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001, poz. 628 określa kategorie odpadów od 
Q1 do Q16 

ZAŁĄCZNIK nr 2 Ustawy określa kategorie lub rodzaje odpadów wymienione według ich 
charakteru lub działalności, wskutek której powstały. 

 
Lista A: 

Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i 
które składają się z: 

1. odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
2. środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w 

weterynarii, 
3. środków do impregnacji lub konserwacji drewna, 
4. biocydów i środków fitofarmaceutycznych, 
5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki, 
6. halogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, z 

wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych, 
7. soli hartowniczych zawierających cyjanki, 
8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali), 
9. emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda, 

10. substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.), 
11. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek 

obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.), 
12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów, 
13. żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw, 
14. substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub 

działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których 
oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości 
laboratoryjne itp.), 

15. środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych, 
16. chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do 

wywoływania), 
17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną 

polichlorowanego dibenzofuranu, 
18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną 

polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny. 
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Lista B: 
Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i 

mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z: 
19. mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, 
20. niehalogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, 
21. nieorganicznych substancji niezawierających metali lub związków metali, 
22. popiołów lub żużli, 
23. gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania, 
24. soli hartowniczych niezawierających cyjanków, 
25. pyłów lub proszków metalicznych, 
26. zużytych materiałów katalitycznych, 
27. cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali, 
28. pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem pkt 

29, 30 i 33, 
29. szlamów z płuczek, 
30. szlamów z zakładów uzdatniania wody, 
31. pozostałości z dekarbonizacji, 
32. pozostałości z kolumn jonowymiennych, 
33. osadów ściekowych, niepoddanych unieszkodliwieniu lub nienadających się do 

zastosowania w rolnictwie, 
34. osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń, 
35. urządzeń zanieczyszczonych, 
36. pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej 

składników wymienionych w załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.), 
37. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych, 
38. olejów roślinnych, 
39. substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z 

gospodarstw domowych, 
40. innych odpadów. 

 
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Ustawy określa składniki odpadów z listy B załącznika nr 2, które 
kwalifikują je jako odpady niebezpieczne, jakie posiadają właściwości opisane w załączniku 
nr 4. 
 
ZAŁĄCZNIK nr 4 określa właściwości odpadów, które powodują, że odpady są 
niebezpieczne. 
 
ZAŁĄCZNIK nr 5 określa procesy odzysku odpadów 
 
ZAŁĄCZNIK nr 6 określa procesy unieszkodliwiania odpadów. 

 
 

2. Gospodarowanie odpadami 
Ustawy o odpadach i ochronie środowiska dotyczą wszystkich, dlatego wszyscy powinni 

poznać zasady gospodarowania odpadami, czyli rozdział II Ustawy o odpadach. Wynika 

z niego, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania. Dotyczy to także gospodarstw domowych, 

zgodnie z art. 9 Ustawy, który ich nie wyłącza. Z kolei art. 10 ustawy mówi, że odpady 

mają  być zbierane w sposób selektywny. Baterie lub akumulatory od 1 października 

2001 powinny być oddawane do punktów ich zbiórki lub wrzucane do pojemników na nie 

przeznaczonych. Oprócz przedsiębiorstw i zakładów muszą to także robić osoby 
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fizyczne. Podobnie trzeba postępować z innymi odpadami niebezpiecznymi, a więc np. 

ze zużytymi lampami jarzeniowymi. 

Wytwórca odpadów powinien stosować takie technologie, które pozwalają uniknąć 

powstawania śmieci. Obowiązki przedsiębiorstw zawarte są przede wszystkim w 

artykułach: 17, 26, 28 i 36 Ustawy o odpadach. Najmniejsze firmy zobowiązane zostały 

do składania informacji o wytworzonych odpadach, większe muszą uzyskać pozwolenie. 

Decyzji administracyjnej wymaga wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do 1 tony 

rocznie. Zezwolenia wymaga także prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania oraz 

transportu odpadów. 

 
 
3. Katalog odpadów 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) zawiera szczegółowy katalog odpadów podzielonych 

na grupy i rodzaje z zaznaczeniem odpadów niebezpiecznych. 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 27 września 2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów. 

(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 
62, poz. 628) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, 
 2) sposób klasyfikowania odpadów. 

§ 2. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 
następujących grup: 
 1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce 

rud oraz innych kopalin - 01, 
 2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - 02, 
 3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i 

tektury - 03, 
 4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego - 04, 
 5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej 

przeróbki węgla - 05, 
 6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej - 06, 
 7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

organicznej - 07, 
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 8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich - 08, 

 9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych - 09, 
10) odpady z procesów termicznych - 10, 
11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z 

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11, 
12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych - 12, 
13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 

12 i 19) - 13, 
14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 

07 i 08) - 14, 
15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach - 15, 
16) odpady nieujęte w innych grupach - 16, 
17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17, 
18) odpady medyczne i weterynaryjne - 18, 
19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19, 
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20. 

§ 3. 1. Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody 
wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia. 

2. Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów 
niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie 
rodzaju odpadów. 

§ 4. 1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 
20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając 
kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, 
odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15. 

3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 
2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. 

4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje 
się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne 
niewymienione odpady). 

5. Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w 
szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - 
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych; 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych 
materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08 - odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), 
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji. 

6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie 
lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a 
nie w 20 01. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 
1135 i z 2001 r. Nr 17, poz. 204). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. 
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4. Planowanie działalności  powodujących powstawanie odpadów 
Działania powodujące powstawanie odpadów powinny być planowane. Należy wybierać 

takie formy świadczenia usług, z zastosowaniem takich surowców i materiałów, które 

zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie 

najniższym poziomie, a także ograniczają ich negatywne oddziaływanie na środowisko i 

ludzi. 

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Zakazane jest mieszanie odpadów 

niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi 

odpadami, chyba że prowadzi to do poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu. W pierwszej kolejności należy 

poddawać je odzyskowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych, 

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy unieszkodliwiać. Unieszkodliwianiu 

poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do 

odzysku. Składuje się wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe.  

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu 

w miejscu ich powstawania, a jeżeli nie jest to możliwe, powinny być przekazywane do 

odzysku lub unieszkodliwienia do najbliżej położonych miejsc. Transport odpadów 

niebezpiecznych powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 

transporcie materiałów niebezpiecznych. 

 
5. Ewidencja odpadów 

Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, podobnie jak poprzednie regulacje w 

zakresie gospodarowania odpadami, zobowiązała posiadaczy odpadów, czyli zarówno 

podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty dokonujące ich odzysku, 

unieszkodliwiania, zbierające bądź transportujące odpady (znane dotychczas pod nazwą 

odbiorców odpadów) do prowadzenia ewidencji odpadów. Ewidencjonowanie odpadów 

powinno zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, 

poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych, oraz kompleksową kontrolę w zakresie 

obrotu odpadami. 

Zgodnie z nową ustawą o odpadach obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów 

niebezpiecznych nałożony został na wszystkich posiadaczy odpadów, czyli podmioty, 

które znajdują się w posiadaniu odpadów. 

W nowym systemie ewidencji odpadów ustawodawca przewidział jednak możliwość 

zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania określonych rodzajów odpadów. Zwolnienie, o 

którym mowa, dotyczyć będzie wyłącznie odpadów nie stwarzających zagrożeń dla życia 

i zdrowia ludzi oraz dla środowiska, takich jak na przykład: drewno, trociny, płyty 
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wiórowe, szkło, tworzywa sztuczne, gruz itp. Wprowadzenie odstępstwa od ogólnie 

przyjętych zasad ewidencji odpadów ma przede wszystkim na celu zmniejszenie kosztów 

działalności małych i średnich przedsiębiorstw, o których mówi się, że są „motorem 

polskiej gospodarki”. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ponadto prowadzić 

uproszczoną ewidencję odpadów. Rodzaje odpadów lub ich ilość, dla których nie będzie 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, zostaną 

określone przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. 

 

Ustawodawca w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach wprowadził nazwy 

poszczególnych dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów, są to: 

– Karta ewidencji odpadu 

– Karta przekazania odpadu 

 
Karta ewidencji odpadu służy do rejestracji wyłącznie jednego rodzaju odpadów. 

Zawiera pola przeznaczone do wypełniania przez podmiot, który znajduje się w 

posiadaniu danego rodzaju odpadu i jednocześnie dokonuje jego zagospodarowania. 

 

Kartę przekazania odpadu zakład wypełnia w sytuacji, gdy miało miejsce przekazanie 

odpadu innemu posiadaczowi. Kartę wypełnia się dla wszystkich rodzajów odpadów, 

niezależnie od tego, czy należą do kategorii niebezpiecznych, czy też innych niż 

niebezpieczne.  

Zniesiony zostanie obowiązek dokonywania potwierdzenia faktu przejęcia odpadu do 

zagospodarowania przez kolejnych posiadaczy odpadu.  

Karta przekazania odpadu zawierać będzie informacje o rodzaju działalności 

przeprowadzonych oraz działalności do przeprowadzenia w stosunku do odpadów. 

Ustawodawca dopuścił sporządzenie jednej zbiorczej karty przekazania odpadu, która 

obejmowałaby odpad określonego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego 

miesiąca kalendarzowego temu samemu posiadaczowi odpadów. 

Kartę przekazania odpadów należy wypełniać w dwóch egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron, czyli dla podmiotu przekazującego oraz podmiotu przyjmującego odpad. 

 
 

6. Program gospodarki odpadami 
Każdy zakład wytwarzający odpady lub posiadający instalację do utylizacji odpadów 

zobowiązany jest do opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

Wytwarzanie bez instalacji odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 100 kg rocznie 

wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
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niebezpiecznymi. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, należy przedłożyć właściwemu 

Prezydentowi miasta lub Staroście do zatwierdzenia. We wniosku o zatwierdzenie 

programu należy też określić czas wprowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem 

odpadów. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

określa: 

– ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do 

wytwarzania w ciągu roku 

– sposoby gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

– miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych 

– termin obowiązywania decyzji 

 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
Jeżeli prowadzi się instalację i wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub 

5000 ton innych odpadów rocznie, to należy wystąpić o specjalne pozwolenie. Wniosek o 

wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać punkty zawarte w 

informacji o odpadach, a ponadto spełniać szczegółowe wymagania określone w 

przepisach prawa ochrony środowiska dla uzyskania pozwolenia na eksploatację 

instalacji. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno zawierać to wszystko, co zawiera decyzja 

zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem 

odpadów innych niż niebezpieczne. 

Dodatkowo powinno spełniać szczegółowe wymagania określone w przepisach prawa 

ochrony środowiska dotyczące rodzaju i parametrów instalacji, wielkości dopuszczalnej 

emisji itp. 

Starosta, prezydent, a w poważniejszych przedsięwzięciach – wojewoda odmawia 

wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach określonych w przepisach 

o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami mógłby 

powodować zagrożenia dla ludzi lub dla środowiska, albo gdy jest niezgodny z planami 

gospodarki odpadami. 

 
7. Odpady medyczne 

Przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie 

medycyny. W grupie odpadów medycznych wyróżnia się odpady niebezpieczne:  

 odpady zakaźne 

 odpady specjalne. 
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Zasady postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

odpadami medycznymi (Dz. U. nr 162, poz. 1153). 

Rozporządzenie określa sposób klasyfikowania odpadów, zbierania odpadów 

medycznych w miejscach ich powstawania, magazynowania odpadów medycznych w 

zakładach opieki zdrowotnej i warunków transportu odpadów medycznych wewnątrz 

jednostki ochrony zdrowia. 

 
Klasyfikacja odpadów:  
– narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki 
– części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (nb.) 
– inne odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, w tym niebezpieczne 

są te, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne 
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do 
których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) 

– chemikalia, w tym nb. odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
– leki, w tym nb. cytotoksyczne i cytostatyczne 
– odpady amalgamatu dentystycznego (nb.) 
– zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie, w tym nb. o właściwościach zakaźnych 
– pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych (nb.) 
 
Do w/w odpadów medycznych dochodzą jeszcze, jak wszędzie, zwykłe odpady 

komunalne, takie jak szkło, odpady kuchenne, odzież, tekstylia, papier, drewno, metale 

itp. Wśród nich także pojawiają się odpady niebezpieczne, takie jak rozpuszczalniki, 

kwasy, oleje i tłuszcze niejadalne, farby, detergenty, baterie i akumulatory, zużyte 

urządzenia elektryczne itp. 

 
8. Transport odpadów niebezpiecznych 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 

transporcie materiałów niebezpiecznych. 

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki, kierując się koniecznością ograniczania negatywnego oddziaływania na 

środowisko wynikającego z transportowania odpadów niebezpiecznych, określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres i sposób stosowania przepisów o transporcie materiałów 

niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dla podmiotów prowadzących działalność 

polegającą na transporcie odpadów, w zakresie ewidencji odpadów, przewidziała jedynie 

obowiązek wypełniania Karty przekazania odpadu. Stanowi to znaczne ułatwienie dla 

przedsiębiorców prowadzących ten rodzaj działalności, w sytuacji gdy dotychczasowa 

regulacja traktowała te podmioty również jako odbiorców odpadów, obligując ich do 
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prowadzenia Karty ewidencji odpadów oraz w przypadku odpadów niebezpiecznych 

Dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi. 

 
 

9. Zasady postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w nadzorze 
sanitarnym nad stałymi odpadami szpitalnymi 
Odpady medyczne zbierane są selektywnie w miejscu ich powstawania z podziałem na 

odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. 

Zwiększająca się z roku na rok masa odpadów medycznych spowodowana głównie 

stosowaniem coraz większej ilości różnorodnego sprzętu jednorazowego użytku, pociąga 

za sobą konieczność odpowiedniego segregowania, przechowywania i unieszkodliwiania 

odpadów. Gromadzenie ich w nieodpowiednich opakowaniach oraz w 

nieprzystosowanych do tego celu pomieszczeniach zagraża pacjentom, personelowi 

medycznemu i środowisku, natomiast prowadzenie procesu spalania w niewłaściwie 

odizolowanych pomieszczeniach, na wyeksploatowanych urządzeniach starego typu, 

często nieszczelnych i w złym stanie technicznym oraz brak systemu oczyszczania spalin 

powodują, że powstające w trakcie procesu spalania substancje toksyczne mają również 

niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi o środowiska naturalnego. Podstawową przyczyną 

tej sytuacji jest prawdopodobnie nieznajomość obowiązujących przepisów prawa lub ich 

lekceważenie. 

W przypadku powstawania niewielkiej ilości odpadów medycznych można je 

magazynować w wyposażonych w urządzenia chłodnicze pomieszczeniach. Jednostki 

ochrony zdrowia muszą mieć opracowaną procedurę postępowania z odpadami 

medycznymi. 

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA działając zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 

Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. nr 100, poz. 1085), która wprowadziła w życie z dniem 1 października 2001 roku 

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 oraz Dz. U. z 2002 

roku, nr 41, poz. 365) zwaną dalej Ustawą o odpadach wprowadził zasady postępowania 

ze stałymi odpadami szpitalnymi we wszystkich placówkach i zakładach opieki 

zdrowotnej MSWiA. 

Zasady te otrzymali pismem z dnia 21.10.2002 (Warszawa) wszyscy Państwowi 

Inspektorzy Sanitarni MSWiA celem wprowadzenia ich i stosowania w jednostkach 

służby zdrowia MSWiA. 
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