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GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI W FUNKCJONOWANIU  
PLACÓWKI ZDROWIA 

Streszczenie 

W artykule podjęto próbę omówienia zagadnień związanych obszarem logistyki zorientowanym na ekologię. 

Celem jej jest przedstawienie na podstawie badań ankietowych, stanu faktycznego wybranego szpitala, w jaki spo-

sób odpady są tam segregowane, utylizowane. Jak istotne znaczenie ma dla pracowników szpitala ekologistyka : 

czy określone wymogi są w pełni wypełniane, jakie elementy wymagają drastycznej zmiany oraz jaka jest świado-

mość personelu o prawidłowej gospodarce odpadami medycznymi. Na podstawie badań można również zapropo-

nować usprawnienia, które mogą skutkować większą świadomością ekologiczną, a co za tym idzie lepszym stanem 

środowiska. Przedstawiono czynniki, mające wpływ na rozwój omawianej sfery. Zdefiniowano odpady, zaprezen-

towana zostanie ich klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa, oraz dokonany zostanie ich przegląd przez wszystkie najistotniejsze grupy t.j.: odpady komunalne, 

przemysłowe i niebezpieczne oraz najistotniejsze dla niniejszej pracy odpady medyczne. Omówiono problem ilości 

odpadów wytwarzanych w Polsce i w Unii Europejskiej oraz przedstawiono regulacje prawne dotyczące gospodar-

ki odpadami wraz z strategią zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano metodę badawczą, jaką są badania an-

kietowe, przeprowadzone na pracownikach placówki służby zdrowia. Zaprezentowano w formie graficznej i opiso-

wej wybrane wyniki badań ankietowych. Dokonano ich analizy.  

 

WSTĘP 

Problematyka prawidłowego gospodarowania odpadami me-
dycznymi, ich zbierania, utylizacji i usuwania, w ostatnich latach 
stanowi coraz poważniejszy problem, zauważany przez służby 
sanitarno-epidemiologiczne oraz ochrony środowiska. Stan gospo-
darki odpadami medycznymi, jaki był zauważalny dotychczas, nie 
był zadowalający. Zdarzały się liczne sytuacje, w których nieprawi-
dłowo zabezpieczone odpady, trafiały wraz z innymi na wysypiska 
przeznaczone na odpady komunalne. Nieliczne tylko szpitale posia-
dają specjalnie przystosowane urządzenia, które nie tylko spalają, 
ale również posiadają funkcje odpylające. Wszystko to skutkuje 
zagrożeniami dla środowiska naturalnego, w szczególności zakaże-
nia patogenami i bakteriami chorobotwórczymi.  

Przedmiotem badań ekologistyki odpadów medycznych, mogą 
być zatem działania zmierzające do prawidłowego nimi gospodaro-
wania czyli:  

zastosowanie prawidłowych i niezawodnych sposobów uniesz-
kodliwiania odpadów medycznych, 

odseparowywanie odpadów w miejscu powstania, 
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscu powsta-

nia, 
w przypadku, gdy nie ma możliwości regularnego wywozu od-

padów, zapewnienie takich warunków ich przechowywania, aby w 
minimalnym stopniu wpływały na otoczenie, 

zagwarantowanie sprawnego transportu odpadów do miejsca 
ich utylizacji [11].   

1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ 
EKOLOGISTYKI I KLASYFIKACJA OPDADÓW 

W następstwie rozwoju gospodarczego i społecznego, jak i 
wzrostu liczby ludności, ilość odpadów wytwarzanych zarówno 
przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe stale rośnie. Jest 
to problem bardzo istotny, zarówno dla środowiska, jak i dla obec-

nych oraz przyszłych pokoleń. Skażenie atmosfery, wód, oraz grun-
tów, spowodowane nieodpowiednie prowadzoną gospodarka odpa-
dami, staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla ludzkiego 
życia. Obecnie wywierany jest coraz większy nacisk na ekologiczne, 
oraz logistyczne aspekty gospodarki odpadami. Ma to na celu zni-
welowanie strat, jakie do tej pory wywołało nieodpowiednie zarzą-
dzanie tą sferą działalności ludzkiej.  

Istotność zagadnień związanych ze środowiskiem i odpowied-
nią gospodarka odpadami w obecnych czasach, wywołało kilka 
zasadniczych czynników :  

– malejące źródła zasobów odnawialnych wymuszają poszu-
kiwanie alternatywnych źródeł surowców potrzebnych do 
procesów produkcji,  

– państwa, mające ograniczoną dostępność do surowców na-
turalnych, mają możliwość pozyskiwania surowców wtór-
nych z odpadów, 

– ratyfikowanie przez wiele państw zasad zrównoważonego 
rozwoju, 

– doskonalenie procesów projektowania opakowań, w myśli 
zasad ekologicznych, 

– malejące znaczenie wyrobów oraz technologii, nie spełnia-
jących wymogów środowiskowych, natomiast rosnące zna-
czenie tych technologii, które te normy spełniają, 

– rozwój technologii odzysku i recyklingu.  
 
W coraz większym stopniu dostrzegane są możliwości wyko-

rzystania środków finansowych zawartych w odpadach, 
wynikająca z ograniczonej pojemności obiektów przeznaczo-

nych na składowanie, konieczność zmniejszania ich masy, 
rozwój opakowań wielokrotnego użytku (konieczność tworzenia 

odpowiednich systemów zwrotu opakowań tego typu) oraz biode-
gradowalnych (konieczność zapewnienia odpowiednich warunków 
do biodegradacji) [7], 
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wzrost świadomości konsumenckiej mieszkańców Unii Euro-
pejskiej. Klienci coraz częściej wolą dopłacić większą kwotę za 
produkt ekologiczny, nie szkodzący środowisku, 

licznie powstające regulacje i akty prawne,  
dostosowanie się do wymagań rynków europejskich, do których 

nie ma możliwości eksportu towarów, które nie spełniają rygory-
stycznych norm środowiskowych. W ciągu ostatnich lat rynek, głów-
nie Unii Europejskiej, dąży do wyeliminowania z rynku opakowań, 
półproduktów oraz  produktów szkodliwych dla środowiska  [6]. 

1.1. Klasyfikacja odpadów według Rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

Wymienione powyżej Rozporządzenie z dnia 27 września 2001 
roku, w sprawie katalogu odpadów, dokonuje ich podziału według 
źródeł i powstania, i dzieli je na 20 następujących grup: 

– odpady, powstające podczas poszukiwania, wydobywania i 
przeróbki fizycznej oraz chemicznej rud oraz innych kopalin 
– 01, 

– odpady z sadownictwa, rolnictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02, 

– odpady powstające podczas przetwórstwa drewna, produk-
cji mebli oraz płyt, masy celulozowej , tektury a także papie-
ru – 03, 

– odpady z przemysłu tekstylnego, skórzanego, futrzarskiego 
– 04, 

– odpady powstające w procesie przeróbki ropy naftowej, pi-
zolitycznej przeróbki węgla  oraz oczyszczania gazu ziem-
nego – 05, 

– odpady z produkcji, przygotowania i obrotu produktów 
przemysłu chemii nieorganicznej – 06, 

– odpady z produkcji, przygotowania i obrotu produktów 
przemysłu chemii organicznej – 07, 

– odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 
produktów powłok ochronnych (lakierów, farb, emalii cera-
micznych), szczeliw, klejów, kitu oraz farb drukarskich – 08,  

– odpady z usług i przemysłu fotograficznego – 09, 
– odpady z procesów termicznych – 10, 
– odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni me-

tali oraz innych materiałów, a także z procesów hydrometa-
lurgii metali nieżelaznych – 11 

– odpady z kształtowania, fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni tworzyw sztucznych oraz metali – 12, 

– odpady ciekłe z paliw i oleje odpadowe (z wyłączeniem ole-
jów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13, 

– odpady chłodziw, rozpuszczalników organicznych oraz pro-
pelentów  (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14, 

– odpady opakowaniowe; materiały filtracyjne, sorbenty, tka-
niny do wycierania, ubrania ochronne nie ujęte w innych 
grupach – 15, 

– odpady, które nie zostały ujęte w innych grupach – 16, 
– odpady powstające podczas budowy, w trakcie remontów, 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury dro-
gowej (włączając ziemię i glebę z terenów zanieczyszczo-
nych) – 17,  

– odpady weterynaryjne i medyczne – 18, 
– odpady z urządzeń i instalacji służących zagospodarowaniu 

odpadów, z oczyszczalni ścieków, z uzdatniania wody pitnej 
i wody do celów przemysłowych – 19; 

– odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selek-
tywnie – 20 [13]. 

2. ODPADY MEDYCZNE W POLSCE I NA TERENIE 
UNII EUROPEJSKIEJ 

2.1. Odpady medyczne 

Odpadem medycznym nazywamy substancje w stanie stałym, 
ciekłym lub gazowym, będące skutkiem szeroko rozumianej działal-
ności leczniczej, prowadzonej w placówkach lecznictwa otwartego, 
zamkniętego, klinikach oraz w zakładach lecznictwa zwierząt [28]. 
Do tej grupy wliczamy również odpady powstałe w wyniku samo-
dzielnego lecznictwa domowego (opatrunki, dializy itp.). 

Ogólnie przyjęta opinia na temat odpadów medycznych, przed-
stawia je jako odpady w bardzo dużym stopniu niebezpieczne, które 
w wysokim stopniu zagrażają środowisku oraz które powinny być w 
szczególny sposób gromadzone i unieszkodliwiane. Jednak jak 
wskazują źródła literaturowe, posiadają one mniejszą liczbę drob-
noustrojów niż odpady komunalne. Dodatkowo, środki dezynfekują-
ce zawarte w odpadach zmniejszają ryzyko przetrwania drobno-
ustrojów. Z ogółu odpadów medycznych jedynie 20-25% wymaga 
specjalnych warunków utylizacji i przechowywania. Wynika to za-
pewne z faktu, jakim jest wysoki standard higieny i dezynfekcji w 
placówkach służby zdrowia [9].   

Podział odpadów medycznych - klasyfikacja wg Ministra 
Środowiska  

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu 
odpadów z 27 września 2001 (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
odpady medyczne zostały zakwalifikowane do grupy 18 00 XX. W 
zależności od właściwości fizyko-chemicznych można je podzielić 
na kolejnych 12 kategorii, z czego 7 zostało zakwalifikowanych do 
odpadów niebezpiecznych. Podział ten wygląda następująco: 

– 18 01 – odpady powstające przy leczeniu, diagnozowaniu i 
profilaktyce medycznej, 

– 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne wraz z ich pozostało-
ściami (z wyłączeniem 18 01 03), 

– 18 01 02* – części ciała organy, pojemniki na krew wraz z 
konserwantami przeznaczonymi do jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

– 18 01 03* – odpady zawierające żywe drobnoustroje choro-
botwórcze, a także inne formy zdolne do przenoszenia ma-
teriału genetycznego, o których wiadomo lub co do których 
występują uzasadnione podejrzenia, ze mogą wywołać cho-
roby zarówno u ludzi, jak i u zwierząt (podpaski, podkłady, 
pielucho majtki) – z wyłączeniem 18 01 80 oraz 18 01 82,  

– 18 01 04 – odpady inne niż te wymienione w 18 01 03, 
– 18 01 06* – chemikalia, odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne, 
– 18 01 07 – chemikalia, odczynniki chemiczne, inne niż w 18 

01 06, 
– 18 01 08* – leki cytostatyczne i cytotoksyczne,  
– 18 01 09 – lekki inne niż te wymienione w 18 01 08, 
– 18 01 10* – odpady amalgamatu dentystycznego, 
– 18 01 80* – aktywne biologicznie i zużyte kąpiele lecznicze 

o właściwościach zakaźnych,  
– 18 01 81 - aktywne biologicznie i zużyte kąpiele lecznicze, 

inne niż w 18 01 80, 
– 18 01 82* - pozostałości żywienia pacjentów w oddziale za-

kaźnym [13]1 
 
Poglądowy skład odpadów medycznych w placówkach 

służby zdrowia  
Skład odpadów powstających w placówkach szpitalnych jest 

dość niejednorodny. Ujmując procentowo: 

                                                 
1 *odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne 
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– 20 % stanowią papiery i kartony (opakowania po lekach, 
pudełka zbiorcze leków), 

– 40% - materiały wykorzystywane do opatrunków (gazy, 
bandaże), 

– 20% - odpady z tworzyw sztucznych (pojemniki po lekach), 
– 10% - szczątki ludzkie; 
– 10% - inne odpady [9] 
 
Podane proporcje należy przyjmować jedynie jako orientacyjne. 

Nie maja one przełożenia na każda placówkę. W dużym stopniu 
zależy to od jej typu, jakie usługi są przez nią świadczone (dla 
przykładu poradnia okulistyczna w większej ilości będzie posiadała 
suche opatrunki niż poradnia chirurgiczna, w której przeważają 
odpady zakrwawione).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010r. w spra-
wie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami me-
dycznymi 

Rozporządzania Ministra Zdrowia (Dz. U. 2010 nr 139 poz. 
940) określa zasady, jakimi powinni kierować się osoby odpowie-
dzialne za odpowiednią gospodarkę odpadami medycznymi w 
placówkach służby zdrowia. W szczególności określa ono: 

procedurę postępowania z odpadami medycznymi powstałymi 
w wyniku udzielania pomocy w miejscu wezwania, 

zasady gromadzenia i magazynowania odpadów medycznych 
przed poddaniem ich do unieszkodliwienia lub przed ich przetrans-
portowaniem do miejsca unieszkodliwienia (jeśli nie ma możliwość 
wykonania tej czynności w miejscu powstania), 

zasady transportu wewnętrznego w placówkach, w których 
udzielane są świadczenia zdrowotne lub prowadzone są badania i 
doświadczenia naukowe dotyczące medycyny [14]. 

Gromadzenie odpadów medycznych 
Zgodnie z Rozporządzeniem, przedstawione zostaną szczegó-

łowe procedury postępowania z odpadami medycznymi: 
– odpady medyczne, jeśli jest to możliwe, należy zbierać w 

miejscu ich powstania, biorąc jednak pod uwagę ich właści-
wości, metody ich odzysku lub unieszkodliwiania,  

– odpady, powstałe w skutek udzielenia świadczeń zdrowot-
nych w miejscu zgłoszenia, powinny zostać usunięte przez 
osoby udzielające tych świadczeń. Następnie niezwłocznie 
powinny zostać przekazane do pomieszczenia lub urządze-
nia przeznaczonego do gromadzenia odpadów tego typu, 

– odpady z grupy 18 01 02, 18 01 03 oraz 18 01 82 – w przy-
padku, gdy nie są to odpady o ostrych końcach i krawę-
dziach, należy gromadzić je w workach jednorazowego uży-
cia, wykonanych z nieprzezroczystej folii polietylenowej ko-
loru czerwonego, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci 
oraz chemikaliów, a także z możliwością jednokrotnego za-
mknięcia,  

– odpady z grupy 18 01 06, 18 01 08 oraz 18 01 10 – w przy-
padku gdy nie są to odpady o ostrych końcach i krawę-
dziach, należy gromadzić w workach jednorazowego użycia, 
wykonanych z nieprzezroczystej folii polietylenowej koloru 
żółtego, wytrzymałej, odpornej na wilgoć oraz chemikalia, a 
także z możliwością jednokrotnego zamknięcia, 

– odpady z grupy 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07 oraz 18 01 09 
– wyłączając odpady o ostrych końcach i krawędziach, na-
leży gromadzić w workach jednorazowego użycia, wykona-
nych z folii nieprzezroczystej w kolorze innym niż czerwony 
bądź żółty, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci oraz 
chemikaliów. Jest również dopuszczalne gromadzenie tego 
typu odpadów w pojemnikach wielokrotnego użycia, 

– odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy 
zbierać w sztywnych pojemnikach jednorazowego użytku, 

odpornych na działanie wilgoci, przekłucia lub przecię-
cia.[14] 

 
Przechowywanie odpadów medycznych - dopuszczalny 

czas magazynowania 
– Odpady o kodzie 18 01 02 mogą być magazynowane w 

temperaturze do 10oC maksymalnie przez 72 godziny, 
– odpady o kodach 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10 

oraz 18 01 82 mogą być magazynowane w temperaturze od 
10 do 18oC nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w tempera-
turze do 10oC nie dłużej niż 30 dni, 

– odpady o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 
mogą być magazynowane przez maksymalnie 30 dni.  

 
Pomieszczenia magazynujące oraz urządzenia chłodnicze 
Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania odpadów 

medycznych powinno posiadać następujące cechy: 
– posiadać wejście niezależne, 
– zabezpieczone przed dostępem do niego osób niepowoła-

nych, 
– posiadać podłogi i ściany wykonane z materiałów gładkich, 

umożliwiających dezynfekcje, łatwo zmywalnych, 
– zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz in-

nych zwierząt, 
– posiadać drzwi wejściowe bez progu, o szerokości i wyso-

kości gwarantującej swobodny dostęp; 
– wyposażone w odpowiednie boksy i miejsca do przechowy-

wania odpadów, 
– posiadać wentylację zapewniająca podciśnienie, z koniecz-

nością filtracji odprowadzanego powietrza. Jest dopuszczal-
na również wentylacja grawitacyjna, pod warunkiem bardzo 
szczelnego zamknięcia kontenerów, w których magazyno-
wane są odpowiednio oznakowane odpady. 

 
Ostatnim miejscem gromadzenia odpadów są przenośne urzą-

dzenia chłodnicze, które powinny: 
– być zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych 
– być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni, 
– posiadać ściany i podłogi powinny być wykonane z materia-

łów gładkich, łatwo zmywalnych, umożliwiających dezynfek-
cję [14].  

 
Transport wewnętrzny odpadów medycznych 
Transport odpadów z miejsca powstania do miejsca przecho-

wywania, odbioru lub unieszkodliwiania, powinien być wykonywany 
tylko i wyłącznie środkami do tego celu przeznaczonymi. Środki 
transportu wykorzystywane do tego celu to m.in. wózki zamykane 
oraz wózki umożliwiające transport zamkniętych pojemników. Po 
każdorazowym użyciu, pojemniki i sroki transportu należy zdezynfe-
kować i umyć. W miejscach, gdzie udzielane są świadczenia zdro-
wotne lub prowadzone są badania naukowe dotyczące medycyny, 
wymagane jest wydzielenie odpowiedniego miejsca, przeznaczone-
go do dezynfekcji i mycia wózków oraz pojemników. Musi ono po-
siadać następujące cechy: 

– ściany i podłogę wykonane z gładkich materiałów, umożli-
wiające czyszczenie i dezynfekcję, 

– dostęp do bieżącej wody z dostępem do kanalizacji, 
– możliwość bezproblemowego wjazdu i wyjazdu środków 

transportu wewnętrznego [14]. 
 
Unieszkodliwianie odpadów medycznych 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 23 

grudnia 2002 roku, w sprawie dopuszczalnych warunków unieszko-
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dliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2003 nr 8 
poz. 104) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 
2061), możemy rozróżnić następujące metody unieszkodliwiania 
odpadów medycznych: 

termiczne przetwarzanie odpadów w instalacjach lub urządze-
niach, które zlokalizowane są na lądzie, 

– autoklawowanie – prowadzone w komorach ciśnieniowych, 
nasyconych para wodną, z zachowaniem takich parame-
trów, aby pewne było pozbawienie odpadów właściwości 
zakaźnych,  

– dezynfekcja termiczna – prowadzona w specjalnych urzą-
dzeniach lub instalacjach, z zachowaniem takich parame-
trów, aby pewne było pozbawienie odpadów właściwości 
zakaźnych,   

– dezynfekcja mikrofalami - prowadzona w specjalnych urzą-
dzeniach lub instalacjach, z zachowaniem takich parame-
trów, aby pewne było pozbawienie odpadów właściwości 
zakaźnych,  

– obróbka fizyczno-chemiczna, inna niż autoklawowanie, de-
zynfekcja termiczna i działanie mikrofalami.    

 
Dopuszczalne jest łączenie kilku metod unieszkodliwiania od-

padów medycznych [15].  
Urządzenia przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów 
Warunkiem, aby móc wprowadzić w danej placówce wymienio-

ne powyżej metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, jest 
uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej każdego urządzenia, wyda-
nej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
[16] . Opinia ta wydawana jest na podstawie: 

– instrukcji obsługi urządzenia, która musi obejmować również 
szczegółowe informacje na temat przeglądów, 

– wymagań odnośnie pojemników, w jakich składowane pod-
dawane będą unieszkodliwianiu odpady w danym urządze-
niu, 

– dokładnego opisu procesu unieszkodliwienia, włączając 
wszystkie jego etapy, 

– wyników badań odpadów, których unieszkodliwienie prze-
prowadzono na zgłoszonym do zaopiniowania urządzeniu, 

– danych technicznych urządzenia [15]. 
 
Gdy proces unieszkodliwiania jest już przeprowadzany na da-

nym urządzeniu, co 3 miesiące wymagana jest kontrola skuteczno-
ści procesu metodami mikrobiologicznymi, wskazanymi przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego [16].  

 Urządzenia przeznaczone do termicznego unieszkodli-
wiania odpadów musza być wyposażone w: 

 samoczynny system zapobiegania podawania odpa-
dów podczas rozruchu urządzenia do czasu, aż tem-
peratura spalania będzie odpowiednia oraz podczas 
procesu w przypadku gdy wymagana temperatura nie 
zostanie osiągnięta lub  poziom emisji spalin będzie 
zbyt wysoki, 

 przynajmniej jeden włączający się automatycznie 
palnik pomocniczy, spełniający funkcje wspomagają-
cą rozruch i sam przebieg procesu spalania odpa-
dów, 

 urządzenie do odprowadzania gazów spalinowych, 
zapewniające zachowanie regulacji prawnych doty-
czących emisyjnych gazów, 

 urządzenia do ochrony gleby, wód podziemnych i 
powierzchniowych, 

 urządzenia, przeznaczone do nagromadzania su-
chych pozostałości po spaleniu [16]. 

 
Warunki przeprowadzania procesów termicznego prze-

kształcania odpadów medycznych 
 W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 września 2004 

roku, przedstawione zostały szczególne warunki przeprowadzania 
termicznego procesu przekształcania odpadów medycznych. Mo-
żemy do nich zaliczyć m.in.:  

 proces należy prowadzić w taki sposób, aby tempera-
tura gazów wytwarzana w wyniku spalania, zmierzo-
na  pobliżu wewnętrznej ściany komory spalania lub 
dopalania, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, 
przy nawet niekorzystnych warunkach, utrzymywała 
się przez co najmniej 2 sekundy na poziomie 1100oC, 

 w przypadku termicznego przekształcania odpadów 
zakaźnych, muszą one być umieszczone bezpośred-
nio w piecu. Zabronione jest wcześniejsze mieszanie 
ich     z odpadami innego typu,  

 podczas procesu należy przeprowadzać ciągły po-
miar temperatury spalania przy bocznej ścianie ko-
mory, zawartości tlenu w gazach spalinowych oraz 
ich ciśnienia, 

 w przypadku, gdy wystąpią zakłócenia w prowadzo-
nym procesie, lub w działaniu urządzeń technicz-
nych, odpowiedzialnych za kontrole ilości substancji 
zanieczyszczających do środowiska, należy wstrzy-
mać cały proces, jednak nie później niż 4 godziny od 
rozpoczęcia zakłóceń. W ciągu roku łączny czas za-
kłóceń nie może przekraczać 60 godzin. 

 pozostałości, powstałe w wyniku termicznego prze-
kształcania odpadów, należy poddać unieszkodliwie-
niu. Jest jednak dopuszczalne ich ewentualne wyko-
rzystanie w mieszankach betonowych na potrzeby 
budownictwa (nie dotyczy to budynków   w których 
maja tale przebywać ludzie, zwierzęta, ma być ma-
gazynowana żywność), 

 przekształcenie termiczne ma  w efekcie końcowym, 
zagwarantować prawidłowy poziom ich unieszkodli-
wienia, zgodny z normami: całkowita zawartość wę-
gla organicznego w żużlu i popiołach paleniskowych 
maksymalnie 3% lub też udział części palnych  w po-
piołach paleniskowych i żużlach maksymalnie 5% 
[16].  

3. SKALA PROBLEMU ODPADÓW W POLSCE I W UNII 
EUROPEJSKIEJ 

3.1. Ogólna ilość odpadów w Polsce – dane statystyczne 

W roku 2011 w Polsce wytworzono 123,5 mln ton odpadów (nie 
wliczając odpadów komunalnych). W porównaniu z rokiem 2010 
ilość ta wzrosła o 10 mln ton, czyli o 8,1 %. Największy udział w tej 
liczbie stanowią, odpady powstające w wyniku płukania  i oczysz-
czania kopalin (ok. 26%), następnie odpady z flotacyjnego wzboga-
cania rud metali nieżelaznych (ok. 24%).  

W roku 2011 ok. 72 % odpadów, nie wliczając odpadów komu-
nalnych, poddano procesowi odzysku, natomiast 25 % unieszkodli-
wiono (w tym ok. 21 % unieszkodliwiono przez składowanie). Sza-
cunkowa ilość odpadów komunalnych, wytworzonych w roku 2011 
wynosiła na koniec roku 12,1 ml ton (co w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje ok. 315 kg ) [10].  

Na rysunku 1 przedstawiono ogólne ilości odpadów w Polsce w 
latach 2000-2011. Jak wynika z danych, ilość wytwarzanych odpa-
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dów, z wyłączeniem odpadów komunalnych, wykazywała znaczne 
wahania na przestrzenie lat. Między latami 2007 a 2009 nastąpiło 
znaczne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (różnica 13,4 
mln ton). Niestety w kolejnych latach wartości te wykazują tendencje 
rosnącą. Mogło być to spowodowane przede wszystkim rozwojem 
gospodarczym jaki miał wtedy miejsce. Wartość przypadająca na 
koniec roku 2011 pokazuje, jak istotne jest podjęcie działań zmie-
rzających do zmniejszenia liczby wytwarzanych odpadów, prawi-
dłowego zarządzanie nimi i ich utylizacji.  

 

 
Rys. 1. Odpady wytworzone w latach 2000-2011 [ opracowanie na 
podstawie[10]] 

3.2. Odpady wytworzone w wybranych województwach w 
roku 2011  

Wytwarzanie odpadów w Polsce jest znacznie zróżnicowa-
ne terytorialnie. Ponad 70 % ogólnej ilości odpadów krajowych 
wytwarzanych jest w województwach : dolnośląskim, śląskim i 
małopolskim. Istnieje również znaczne zróżnicowanie, jeśli chodzi o 
ilość odpadów wytwarzanych na wsiach i w miastach. Otóż na 
jednego mieszkańca obszarów wiejskich, przypada średnio dwu-
krotnie mniej odpadów niż na jednego mieszkańca miasta [12].  

W tabeli 2 przedstawione zostały dane, dotyczące ogólnej ilości 
odpadów wytwarzanych na terenie Polski w wybranych wojewódz-
twach. Dotyczą one roku 2011. Według nich, większość odpadów w 
tym rejonie powstaje w wyniku flotacyjnego wzbogacania rud metali 
nieżelaznych, najmniejsza natomiast ilość z popiołów lotnych       z 
węgla oraz z żużli z procesów wytapiania. Z informacji zawartych w 
tabeli możemy również wywnioskować, że województwem, w któ-
rym wytwarzana jest najmniejsza ilość odpadów jest województwo 
podlaskie, z ogólną liczbą 707,6 tys. ton.  

 
Tab. 1. Odpady wytworzone wg. rodzajów  w wybranych wojewódz-

twach w 2011 roku. [opracowanie własne na podstawie pozycji 23] 

  Polska Dolnośląskie Podlaskie 

Ogółem 
123524 35059,2 707,6 

tys. ton* 

Odpady z flotacyjnego wzbogaca-
nia rud metali nieżelaznych 

29341,8 27924,5 -- 

Odpady powstające przy płukaniu 
i oczyszczaniu kopalin 

28306,2 264,8 -- 

Mieszanki popiołowo-żużlowe z 
mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych 

10382,5 106,6 41,5 

Popioły lotne 4513,5 69,3 24,4 

Żużle z procesów wytapiania 2862,5 -- -- 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów 

2573,4 169,6 29,7 

* wyłączając odpady komunalne 
Statystyki dotyczące odpadów w Unii Europejskiej   
 
W roku 2010, całkowita ilość odpadów wytworzonych przez go-

spodarstwa domowe oraz w ramach działalności gospodarczej 

wynosiła w UE-27,  2570 mln ton ( na każdego mieszkańca przypa-
dało około 5,1 ton). Jest to ilość niewiele większa niż w roku 2008. Z 
odpadów wytworzonych w roku 2010, około 3,7% sklasyfikowano 
jako odpady niebezpieczne.  

W Państwach UE-27 największy udział w ogólnej ilości wytwa-
rzanych odpadów mają Niemcy (14,1%), nieco dalej plasuje się 
Zjednoczone Królestwo i Francja. Przyjmując miernik w postaci 
liczby mieszkańców danego kraju, największa liczba wytwarzana 
jest na Łotwie (668 kg), Chorwacji (151 kg) oraz w Macedonii (1,1 
tony). W większości pozostałych krajów Unii Europejskiej, ogólna 
ilość odpadów wacha się w granicach 1,5-7,2 tony na mieszkańca. 
Jednak w niektórych krajach liczba ta jest znacznie wykraczająca 
poza podane ramy i wynosi przykładowo:  

– Rumunia – 10,1 ton na mieszkańca 
– Szwecja – 12,5 ton na mieszkańca 
– Estonia – 14,2 ton na mieszkańca 
– Finlandia – 19,5 tony na mieszkańca 
– Luksemburg 20,6 ton na mieszkańca 
– Bułgaria – 22 tony na mieszkańca [23]. 
 
Dane te prezentuje rysunek 2.  
 

 
Rys. 2. Ilość odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyrażona w 
tonach[ opracowanie własne] 

4. METODOLOGIA BADAŃ 

4.1. Obiekt badań 

Placówka służby zdrowia, będąca obiektem badań, znajduje 
się na terenie Dolnego Śląska. Określana jest mianem Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Została wzniesiona 
około roku 1940 z pierwotnym przeznaczeniem jako sanatorium dla 
lotników. Od roku 1985 rozpoczęto realizację inwestycji, mającą na 
celu w możliwie jak najszybszym czasie oddanie go do użytku. 
Niestety, dopiero po szeregu pożyczek i poręczeń, w roku 2009 
dawne sanatorium mogło otworzyć swe podwoje dla pacjentów, jako 
jeden z najnowocześniejszych szpitali, posiadający na swoim wypo-
sażeniu nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także własne lądowisko 
dla helikopterów.  

Zarząd szpitala w szczególny sposób dba o to, aby wszystkie 
przeprowadzane działania w placówce były zgodne z wszelkimi 
standardami norm tj. .  

– ISO 9001 – System Zarządzania Jakością 
– ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego 
– PN-N-18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Hi-

gieną Pracy 
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Dane statystyczne 
Zgodnie z danymi statystycznymi na koniec roku 2012, średni 

czas trwania hospitalizacji wynosi 2,44 dni, liczba łóżek to 368, 
liczba leczonych z SOR-em - 37 533, liczba leczonych bez SOR-u—
24 949 oraz procentowe wykorzystanie łóżek wynosi 68,26%. 

Struktura  
Na terenie omawianej placówki szpitalnej, znajduje się 11 od-

rębnych oddziałów :  
– Oddział dziecięcy 
– Oddział chorób wewnętrznych 
– Oddział kardiologiczny 
– Oddział neurologiczny 
– Oddział gastroenterologiczny 
– Oddział otolaryngologiczny 
– Oddział onkologii klinicznej 
– Oddział okulistyczny 
– Oddział chirurgii ogólnej 
– Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej 
– Oddział ginekologiczno-położniczy 

4.2. Badania personelu medycznego 

 W ankiecie zawarto 30 pytań. Niektóre z nich to: 

 Czy według Pana/i działania z zakresu gospodaro-
wania odpadami prowadzone są zgodnie z aktualny-
mi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie? 

 Jaki dokument określa zasady postępowania z odpa-
dami medycznymi? 

 Czy segregacja odpadów podlega kontroli z ze-
wnątrz? 

 Czy w placówce przeprowadzane są okresowo szko-
lenia z zakresu gospodarki odpadami? 

 W jaki sposób szpital zajmuje się  utylizacją odpa-
dów? 

 Co jaki czas (przeciętnie) odpady są wywożone przez 
firmę zewnętrzną? 

 
Pracownicy, odpowiadali na powyższe pytania zaznaczając 

jedną prawidłowa odpowiedź. Badania przeprowadzono na grupie 
38 członków personelu szpitala, będących w różnym wieku i z róż-
nym stażem pracy oraz znajdujących się na różnych szczeblach 
hierarchii placówki 

Średnia wieku pracowników poddanych badaniu wynosi 43 la-
ta, z czego 15 lat stażu w zawodzie.  

Poniżej, przedstawione zostaną w formie tabelarycznej oraz 
wykresów, wyniki badań przeprowadzonych na pracownikach, 
uwzględniające kolejno wybrane pytania znajdujące się w ankiecie.  

Czy istnieją odpady medyczne, które można powtórnie wy-
korzystać? 

 
Tab. 2. Tabela zbiorcza przedstawiająca odpowiedzi na pytanie 

„Czy istnieją odpady medyczne, które można powtórnie wykorzy-
stać?” Badania personelu medycznego 

  
SZPITAL  

PAŃSTWOWY 

Czy istnieją odpa-
dy medyczne, 
które można 
powtórnie wyko-
rzystać 

Tak 
Liczebność 17 

% 44,70% 

Nie 
Liczebność 15 

% 39,50% 

Nie 
wiem 

Liczebność 6 

% 15,80% 

Ogółem 
Liczebność 38 

% 100,00% 

Wśród badanych pracowników placówki szpitalnej, zdania do-
tyczące ponownego wykorzystania odpadów medycznych są po-
dzielone. Najczęściej jednak (N=17, 44,7%) na pytanie zawarte 
wyżej odpowiadano twierdząco, jednak niewiele mniejsza liczba 
pracowników (N=15, 39,5%) zaprzecza. Odpady typowo medyczne, 
zanieczyszczone krwią, środkami chemicznymi czy też narzędzia 
chirurgiczne nie mogą zostać powtórnie wykorzystane. Jednak 
niektóre odpady powstające w placówce szpitalnej jak najbardziej 
mogą zostać poddane recyklingowi. Przykładem są szklane pojem-
niki na waciki. Fakt braku jednoznacznej odpowiedzi pokazuje, że 
mimo wysokiego poziomu placówki, powinno zostać przeprowadzo-
ne dodatkowe szkolenie w tym zakresie.  

Odpady skażone: 
 

Tab. 3. Tabela zbiorcza przedstawiająca odpowiedzi na pytanie 
„Odpady skażone:” Badania personelu medycznego 

  
SZPITAL 
PAŃSTWOWY 

Odpady 
skażone 

nie poddawane są recyklingo-
wi 

Liczebność 30 

% 79% 

nie są przetwarzane z użyciem 
fal radiowych 

Liczebność 3 

% 7,90% 

nie poddawane są dezynfekcji 
chemicznej 

Liczebność 5 

% 13,10% 

Ogółem 
Liczebność 38 

% 100,00% 

 
Statystyczni pracownicy w znacznej mierze wiedzą jak obcho-

dzić się ze skażonymi odpadami i udzielili prawidłowej odpowiedzi 
"nie poddawane są recyklingowi" (N=30; 79%). Niestety spora też 
część przebadanego personelu medycznego nie wie jak postępo-
wać w w/w przypadku udzielając złych odpowiedzi - "nie są prze-
twarzane z użyciem fal radiowych" (N=3; 7,9%) oraz "nie poddawa-
ne są dezynfekcji chemicznej" (N=5; 13.1%).  

Czy według Pana/i działania z zakresu gospodarowania 
odpadami prowadzone są zgodnie z aktualnymi uregulowania-
mi prawnymi w tym zakresie? 

Statystyczni pracownicy placówki szpitalnej, bez wyjątku 
(N=38, 100), uważają, że działania z zakresu gospodarki odpadami 
prowadzone są zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi. 
Świadczy to wysokim poziomie placówki oraz wysokiej wiedzy 
personelu na temat aktualnych przepisów prawa, dotyczących 
gospodarki odpadami medycznymi. 
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Rys. 3. Wykres wskaźników odsetkowych badania personelu me-
dycznego według odpowiedzi na pytanie: „Czy według Pana/i dzia-
łania z zakresu gospodarowania odpadami prowadzone są zgodnie 
z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie” 

Czy segregacja odpadów w Pana/i placówce, podlega kon-
troli z zewnątrz? 
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Tab. 4. Tabela zbiorcza przedstawiająca odpowiedzi na pytanie 
„Czy segregacja odpadów w Pana/i placówce, podlega kontroli z 

zewnątrz?” Badania personelu medycznego 

  
SZPITAL PAŃ-

STWOWY 

Czy segregacja odpadów w 
Pana/i placówce, podlega 
kontroli z zewnątrz 

Tak 
Liczebność 38 

% 100% 

Nie 
Liczebność 0 

% 0% 

Nie wiem 
Liczebność 0 

% 0% 

Ogółem 
Liczebność 38 

% 100,00% 

 
Wszyscy statystyczni pracownicy (N=38, 100%) odpowiedzieli 

twierdząco na w/w pytanie. Fakt, iż gospodarka odpadami podlega 
zewnętrznej kontroli jest niezwykle istotny, ponieważ dzięki temu 
jest stale monitorowana a wszystkie odstępstwa są na bieżąco 
wykrywane.  

Czy w placówce przeprowadzane są okresowo szkolenia z 
zakresu gospodarki odpadami? 
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Rys. 4. Wykres wskaźników odsetkowych badania personelu me-
dycznego według odpowiedzi na pytanie: „Czy w placówce prze-
prowadzane są okresowo szkolenia z zakresu gospodarki odpada-
mi?” 

 
Wszyscy pracownicy szpitala (N=38, 100%) odpowiedzieli 

twierdząco na pytanie dotyczące przeprowadzania regularnych 
szkoleń. Jest to fakt niezwykle zadowalający, ponieważ regularne 
szkolenia zapewniają pracownikom dostęp do aktualnych przepisów 
i poszerzania swojej wiedzy.  

W pojemnikach, workach koloru czerwonego składowane 
są: 

Tab. 5. Tabela zbiorcza przedstawiająca odpowiedzi na pytanie  
„W pojemnikach, workach koloru czerwonego składowane są:” 

Badania personelu medycznego 

  
SZPITAL  

PAŃSTWOWY 

W pojemni-
kach, workach 
koloru czer-
wonego 
składowane 
są: 

pozostałości z 
żywienia pa-
cjentów oddzia-
łów zakaźnych 

Liczebność 27 

% 71% 

chemikalia, w 
tym odczynniki 
chemiczne, 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

Liczebność 6 

% 15,80% 

narzędzia 
chirurgiczne i 
zabiegowe oraz 
ich resztki 

Liczebność 5 

% 13,10% 

Ogółem 
Liczebność 38 

% 100,00% 

Niestety, mimo iż w placówce przeprowadzane są regularne 
szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, nie każdy przebadany 
pracownik był w stanie poprawnie odpowiedzieć na w/w pytanie. 
Grupa 27 ankietowanych (N=27, 71%) wybierała „pozostałości z 
żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych”, udzielając tym samym 
prawidłowej odpowiedzi. Jak wynika z badań, niektórzy członkowie 
personelu mają problem z prawidłowym rozeznaniem w kwestii 
gospodarki odpadami, dlatego też jest to aspekt zdecydowanie 
wymagający poprawy.  

W pojemnikach, workach koloru żółtego składowane są: 

 
Rysunek 5. Wykres wskaźników odsetkowych badania personelu 
medycznego według odpowiedzi na pytanie: „W pojemnikach, wor-
kach koloru żółtego składowane są:” 

Tak samo jak w przypadku poprzedniego pytania, również tym 
razem odpowiedź nie była oczywista. Jedynie 26 pracowników 
(N=26, 68,4%) udzieliło prawidłowej odpowiedzi, wybierając „chemi-
kalia…”. Tak samo jak w poprzednim przypadku jest to aspekt 
wymagający zdecydowanej poprawy. 

Jak często utylizowane są odpady w szpitalu? 
Odpady z omawianej placówki usuwane są średnio 3 razy w 

tygodniu, nie rzadziej. Wynika to chociażby z faktu, że niektóre 
odpady nie mogą być składowane przez czas dłuższy niż 72 godzi-
ny. Odpowiedzi prawidłowej udzieliła mniejszość ankietowanych 
(N=18, 47,4%), natomiast nie znała jej większość badanych (N=20, 
52,6%).  

 
Tab. 6. Tabela zbiorcza przedstawiająca odpowiedzi na pytanie 

„Jak często utylizowane są odpady w szpitalu?”  
Badania personelu medycznego 

  
SZPITAL 

PAŃSTWOWY 

Jak często 
utylizowane są 
odpady w szpita-
lu? 

3 razy w tygodniu 
Liczebność 18 

% 47,40% 

więcej niż 3 razy 
w tygodniu 

Liczebność 0 

% 0% 

nie wiem 
Liczebność 20 

% 52,60% 

Ogółem 
Liczebność 38 

% 100,00% 

 
Przez jaki maksymalny czas odpady medyczne mogą być 

przechowywane przez szpital nim zostaną przekazane specjali-
stycznej firmie? 
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Rys. 6. Wykres wskaźników odsetkowych badania personelu me-
dycznego według odpowiedzi na pytanie: „Przez jaki maksymalny 
czas odpady medyczne mogą być przechowywane przez szpital nim 
zostaną przekazane specjalistycznej firmie?” 

 
Zdecydowana większość statystycznych pracowników szpitala, 

(N=31, 81,6%), udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie doty-
czące maksymalnego czasu, przez jaki szpital może przechowywać 
odpady. Łącznie, jedynie 7 pracowników nie znało odpowiedzi na 
w/w pytanie, odpowiadając w sposób niewłaściwy. Aspekt ten wi-
nien wymagać poprawy.   

Kolejno omówione zostały zagadnienia związane z odpadami: 
ich klasyfikacją i podziałem, ze szczególnym uwzględnieniem odpa-
dów powstających w placówkach szpitalnych. 

Badania opierające się na podstawie badań ankietowych, 
przeprowadzonych na pracownikach placówki szpitalnej, pomogły 
ustalić które aspekty działań szpitala z zakresu ekologistyki wyma-
gają poprawy, a których obecny stan jest zadawalający. Na ich 
podstawie mogą zostać zaproponowane usprawnienia, mające na 
celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami medycznymi.  

Niektórzy z pracowników szpitala mieli problemy z odpowiedzią 
na podstawowe pytania, dotyczące zdefiniowania pojęć tj. odpady 
medyczne lub co wchodzi w ich skład. Aby zmienić taki stan rzeczy 
proponowane byłoby umieszczenie w ogólnodostępnym dla perso-
nelu miejscu, pewnego rodzaju informatora, który zawierałby 
wszystkie definicje i klasyfikacje dotyczące odpadów, z którymi mają 
styczność pracownicy szpitala. Dzięki temu,  personel miałby moż-
liwość  odnawiania i poszerzania swojej wiedzy.  

WNIOSKI 

Mimo, że nie na wszystkie pytania ankietowe udzielone zostały 
prawidłowe odpowiedzi, to fakt posiadania przez placówkę standar-
du ISO oraz wielu wyróżnień świadczy o jej wysokim poziomie, a 
także znaczeniu, jakie ma dla zarządu i całego funkcjonowania 
placówki ekologistyka, która jest widoczna we wszystkich sferach 
związanych z powstawaniem w placówce szpitalnej odpadów.  

Odpowiedzi na pytania dotyczące  zarządzania gospodarką 
odpadami  oraz wiedzy personelu w tym zakresie, pozwoliły na 
wysnucie wniosków w celu usprawnienia istniejącego  systemu w 
szpitalu.  

Część badanych, ma problem z prawidłowym rozróżnianiem 
odpowiednich kolorów worków/pojemników do przechowywania 
poszczególnych odpadów.  

Aby zapobiec nieprawidłowościom wskazane byłoby umiesz-
czenie w pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy, 
informacji graficznej z prawidłowo zaprezentowanymi sposobami 
segregacji odpadów medycznych.  

W placówce powinien zostać wprowadzony system badań ilo-
ści gromadzonych odpadów na poszczególnych oddziałach. Prawi-
dłowo liczony wskaźnik pokazałby w których miejscach powstaje 
największa liczba odpadów, a następnie byłaby możliwość podjęcia 

działań  mających na celu ich zmniejszenie. W rezultacie spowodo-
wałoby to zmniejszenie kosztów utrzymania szpitala, a fundusze 
przeznaczone na wywóz odpadów mogłyby zostać wykorzystane na 
inne cele.  

Szkolenia powinny zostać przeprowadzane regularnie. Koń-
czyć je powinien egzamin sprawdzający pozyskana wiedzę. 

Dobrą metodą kontroli sposobu gospodarowania opadami jest 
wprowadzenie częstej, niezapowiedzianej kontroli, przeprowadzanej 
przez wyznaczonych przez zarząd placówki niezależnych pracowni-
ków. Spowodowałoby to większą samokontrola personelu, który nie 
wiedząc w jakim dniu przeprowadzona zostanie kontrola, z większą 
dokładnością dbaliby o przestrzeganie zasad i wytycznych. 

W placówce powinna zostać wprowadzona większa kontrola 
nad zakupami. Dokładnej analizie powinny zostać poddane potrze-
by materiałowe poszczególnych oddziałów. Zaopatrzenie w odpo-
wiedniej ilości będzie skutkować zmniejszeniem ilości gromadzo-
nych odpadów.  
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ECONOMY MEDICAL WASTE IN 
THE FUNCTIONING OF HEALTH 

CENTERS 

Abstract 

This article attempts to discuss issues related to the 

area of logistics-oriented ecology. Its purpose is to 

present on the basis of surveys, the facts of the hospital, 

how the waste is there segregated, recycled. How im-

portant it is for the hospital staff ecologistics: if certain 

requirements are fully complied with, what elements 

require a drastic change and what is the awareness of 

staff about the proper management of medical waste. 

Based on the research you can also propose improve-

ments which might result in greater environmental 

awareness, and thus better environmental conditions. 

The factors affecting the development of this sphere. 

Defined waste, will be presented their classification 

according to the Ordinance of the Minister of Environ-

mental Protection, Natural Resources and Forestry, 

and their review will be carried out by all the most im-

portant groups namely: municipal, industrial and haz-

ardous, and most relevant to this study medical waste. 

We discuss the problem of waste produced in Poland 

and the European Union and presents the legal regula-

tions concerning waste disposal, together with the 

strategy of sustainable development. Presented re-

search method, which are surveys conducted on work-

ers’ health care. Presented in graphical and descriptive 

selected survey results. They made their analysis. 
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