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Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z Oświadczeniem złożonym w dniu 2 lipca 2020 r. przez Pana Senatora 

Janusza Pęcherza na 13. posiedzeniu Senatu RP w sprawie postępowania z odpadami 

komunalnymi w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (znak: BPS/043-11-

426/20), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia. 

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa w kraju, postępowanie ze 

wskazanymi odpadami określono już na początku kwietnia br. w Wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego (GIS) i Ministra Klimatu (MK), które umieszczono na stronach 

internetowych obu instytucji1. Wymienione przepisy nie posiadają wprawdzie charakteru 

wiążącego dla poszczególnych sygnatariuszy systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, stanowią jednak materiał pomocniczy w celu bezpiecznego postępowania 

z nimi na etapie zbierania, transportu i przetwarzania. Są przede wszystkim zgodne i spójne 

z zaleceniami2 i wytycznymi3 KE w tym zakresie. 

1 link do wytycznych GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-
pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 
link do wytycznych na MK: https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-
czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2
2 Zalecenie Komisji (UE) 2020/518 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wspólnego unijnego zestawu 
instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych w celu zwalczania kryzysu wywołanego przez 
COVID-19 i wyjścia z niego, w szczególności w odniesieniu do aplikacji mobilnych i wykorzystywania 
zanonimizowanych danych dotyczących mobilności
3 Dokument KE z 14 kwietnia 2020 r. „Waste management in the context of the coronavirus crisis” (Gospodarka 
odpadami w kontekście kryzysu wywołanego koronawirusem)



Należy podkreślić, że gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwłaszcza ich 

selektywne zbieranie, także w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, powinno odbywać się 

zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawa. 

Jak wskazano w ww. wytycznych GIS i MK, odpady pochodzące od osób 

odbywających kwarantannę lub będących w izolacji należy traktować jako odpady 

komunalne. W celach prewencyjnych, można zastosować m. in. odczekanie 72 godzin przed 

ich przekazaniem odbierającemu, dokonać dezynfekcji punktu gromadzenia odpadów lub 

dostarczyć bardziej szczelne (grubsze) worki do ich gromadzenia. Do obsługi osób 

przebywających na kwarantannie lub w izolacji, w tym odbioru odpadów wyznaczane mogą 

zostać odpowiednie służby. 

Z uwagi, że wiele osób przechodzi zakażanie koronawirusem bezobjawowo, należy 

zachować szczególne środki ostrożności w wielu dziedzinach (działalność gospodarcza, 

handlowa, transport publiczny, a także gospodarka odpadami). 

Odpady komunalne są materiałem, który (niezależnie od ogłoszonej pandemii) zawsze 

mógł zawierać czynniki chorobotwórcze. W związku z tym obowiązujące przepisy prawa 

określają zasady bezpieczeństwa pracowników posiadających styczność z odpadami, nie tylko 

w okresie pandemii, w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 

2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 

ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki oraz rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

Należy także dodać, że Minister Klimatu zaproponował przepisy prawa, które mają 

ułatwić gospodarowanie odpadami w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Zostały one 

uchwalone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Wypracowane rozwiązania umożliwiły szybkie reagowanie administracji w sytuacjach 

wyjątkowych (gdyż co do zasady gospodarka odpadami powinna odbywać się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami), w których np. z powodu zaburzeń pracy zakładu zajmującego 

się odbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych, powstałoby zagrożenie 

wynikające z braku płynnego odbioru oraz przetwarzania odpadów komunalnych. 

Ponadto, Minister Klimatu powołał specjalny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

monitorujący przez 7 dni w tygodniu m. in. sytuację na krajowym rynku gospodarki 



odpadami w obliczu pandemii oraz utworzył specjalną infolinię do zgłaszania wszelkich 

problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i medycznych.

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości: 
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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