
Warszawa, 30.04.2021 r.

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat działania systemu 
zagospodarowania niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz ewentualne 

plany jego modernizacji.

Ramy prawne
Ramy systemu gospodarki odpadami wyznacza ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o odpadach”. Ustawa ta transponuje do 
prawa polskiego m. in. wymagania prawa Unii Europejskiej zawarte w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

Ustawa o odpadach określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi 
zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający 
z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów 
i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

Właściwości niebezpieczne odpadów.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach, odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące 

co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. 
Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania 

odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości 
zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 
zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.3)), 
oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości 
HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz.Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1).

Natomiast do oceny czy odpady posiadają właściwości zakaźne służą przepisy rozporządzenia 
Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające 
właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 3) 

Odpady medyczne i weterynaryjne
W świetle ustawy o odpadach odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 
Odpady weterynaryjne natomiast to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub 
świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych 
i doświadczeń na zwierzętach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) ww. odpady klasyfikuje się w grupie 18 katalogu odpadów 
w podziale na dwie podgrupy: 

 18 01 Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej,
 18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Należy podkreślić, że odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane 
indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”. Zatem za odpady niebezpieczne w omawianej grupie 
odpadów uznaje się odpady oznaczone kodem z „*”. 

Natomiast rodzaje odpadów o właściwościach zakaźnych należy klasyfikować pod kodami:
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 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03);

 18 01 03* - Inne odpady, 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), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82;

 18 01 80* - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej 
o właściwościach zakaźnych;

 18 01 82* - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych;
 18 02 02* - Inne odpady, 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.

Szczególne zasady gospodarowania odpadami medycznymi
Ustawa o odpadach zakazuje odzysku odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, 

z wyjątkiem rodzajów odpadów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk 
jest dopuszczalny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1116).

Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te odpady 
jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich monitoringu, 
z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z wymaganiami i sposobami 
prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1819).

Zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez 
termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie obowiązuje zakaz 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we 
współspalarniach odpadów. 

Natomiast wymagania szczegółowe dotyczące postępowania z tymi odpadami zostały 
uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975)

W przypadku zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych obowiązuje także tzw. 
zasada bliskości, która sprowadza się do konieczności unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa, na którym zostały 
wytworzone. Odstępstwo od ww. zasady (czyli unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 
i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały 
wytworzone) jest możliwe:

1) jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwiania położonego na 
obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego 
na obszarze tego samego województwa;

2) w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych 
odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy 
przerobowych.

Co do zasady ustawa o odpadach zakazuje również zbierania poza miejscem wytwarzania 
zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Jeżeli jednak ze 
względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych 
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lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne, organ (marszałek 
województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska) właściwy ze względu na miejsce zbierania 
odpadów może zezwolić, w drodze decyzji, na ich zbieranie. Zezwolenie może być wydane na okres 
nie dłuższy niż rok.

Transport zakaźnych odpadów medycznych może się odbywać wyłącznie przy wykorzystaniu 
pojazdów spełniających wymagania przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych.

Spalarnie odpadów niebezpiecznych  
W Polsce funkcjonują ok. 23 instalacje mogące unieszkodliwiać odpady medyczne 

i weterynaryjne. Wśród spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych wyróżnić można zarówno 
spalarnie dedykowane wyłącznie przetwarzaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych, ale także 
duże spalarnie odpadów niebezpiecznych przetwarzających inne rodzaje odpadów.

Łączna roczna moc przerobowa tych instalacji wynosi ok 148 tys. Mg rocznie (wartość ta 
dotyczy wszystkich rodzajów odpadów dopuszczonych w decyzjach administracyjnych do 
przetwarzania w tych instalacjach – nie tylko odpadów medycznych i weterynaryjnych). 

Rozmieszczenie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie kraju jest 
nierównomierne - w 3 województwach brak jest takich instalacji (dolnośląskie, opolskie i warmińsko-
mazurskie), na terenie 3 województw (lubuskiego, pomorskiego oraz śląskiego) działają po 3 spalarnie 
odpadów mogących przyjmować odpady medyczne i odpady weterynaryjne. W pozostałych 10 
województwach funkcjonują po dwie lub tylko po jednej spalarni odpadów. Przy czym w woj. lubelskim 
funkcjonuje instalacja termicznego przekształcania wyłącznie odpadów weterynaryjnych 
wykorzystywana jedynie na własne potrzeby zarządzającego, dlatego nie jest uwzględniana 
w zestawieniach. 

Dane liczbowe dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych
Na podstawie danych przygotowanych w oparciu o dane z bazy CSO (Centralnego Systemu 

Odpadowego) należy stwierdzić, że masa wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych 
o właściwościach zakaźnych w ostatnich latach utrzymywała się na podobnym poziomie ok. 63 tys. Mg, 
co zostało przedstawione w tabeli nr. 1. 

Tabela nr 1. Masa wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych 
[źródło: CSO oraz weryfikacja MKiŚ].
 
 

2017
[Mg]

2018
[Mg]

180102* 1 242,288 3 404,651
180103* 61 057,394 58 849,744
180180* 0,015 0,014
180182* 229,865 252,299
180202* 840,549 661,787
Razem: 63 370,110 63 168,495
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Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska 
Z informacji przedstawionych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że 

wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska corocznie kontrolują placówki opieki zdrowotnej 
(szpitale, gabinety specjalistyczne, przychodnie itp.) w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami (kontrole planowe i pozaplanowe – 
interwencyjne). Organy IOŚ nie odnotowały znaczących uchybień dotyczących sposobu postępowania 
z zakaźnymi odpadami medycznymi przez ich wytwórców. Przykładowo wszystkie skontrolowane 
w 2018 r. placówki opieki zdrowotnej przekazywały wytworzone zakaźne odpady medyczne do 
unieszkodliwienia w spalarniach odpadów niebezpiecznych, a ok. 82% z nich przestrzegało zasady 
bliskości. 

Podkreślić również należy, że w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. odnotowano 
pojedyncze przypadki klasyfikacji odpadów niezgodnie z przepisami czy naruszeń w zakresie 
selektywnego zbierania bądź sposobu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych. 

W latach 2019-2020 organy IOŚ stwierdziły również przypadki deponowania odpadów na 
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (1 przypadek w 2019 r.) oraz w miejscach 
nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania. Podkreślić jednak należy, że nie były to 
działania prowadzone na znaczną skalę czy nagminnie odnotowywane. W każdym z przypadków 
właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska podejmowali działania w ramach 
posiadanych kompetencji, w tym również kierowali zawiadomienia do organów ścigania.

Ponadto liczba skarg i wniosków o interwencję, jakie wpłynęły do Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w latach 2019 i 2020, dotyczących nieprawidłowości w zakresie gospodarowania 
odpadami medycznymi, stanowiła ok. 2% wszystkich skarg i wniosków w zakresie gospodarowania 
odpadami i jedynie ok. 0,5% wszystkich skarg, wniosków i petycji, co świadczy o tym, że naruszenia 
w tym zakresie nie stanowią znacznego problemu w skali kraju.

O stałym nadzorze organów IOŚ świadczy chociażby fakt przeprowadzenia w 2019 r. przez 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 23 kontroli instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów niebezpiecznych. W trakcie 13 kontroli stwierdzono naruszenia, w wyników których podjęto 
natychmiastowe i skuteczne działania pokontrolne, w tym udzielono 7 pouczeń, nałożono 13 mandatów 
karnych, wydano 8 zarządzeń pokontrolnych, nałożono 1 karę pieniężną oraz wydano 1 decyzję 
administracyjną wstrzymującą działalność. Wśród najczęściej stwierdzanych naruszeń odnotowano 
eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego, naruszenie zasady 
bliskości, brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości, a także 
naruszanie standardów emisji.  

Gospodarka odpadami medycznymi w związku z panującą sytuacją epidemiczną 
W związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiczną powołany został Zespół Zarządzania 

Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19 – 
w ramach którego, we współpracy z urzędami wojewódzkimi i organami inspekcji ochrony środowiska 
na bieżąco prowadzony jest monitoring stanu gospodarki odpadami w kraju, z uwzględnieniem 
możliwości zagospodarowania zakaźnych odpadów medycznych. 

Należy podkreślić, że organizacja odbioru odpadów medycznych od poszczególnych 
wytwórców jest organizowana indywidualnie na podstawie umów z uprawnioną do tego firmą 
odbierającą ww. odpady. Częstotliwość odbioru takich odpadów musi być zgodna z przepisami ustawy 
o odpadach, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975) i dostosowana do 
potrzeb szpitala, w tym pojemności pomieszczeń magazynowych. 
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Ponadto, w celu przeciwdziałania problemom z zagospodarowaniem odpadów, w szczególności 
zakaźnych odpadów medycznych, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), wprowadzone zostały przepisy, 
które umożliwiają wojewodom wydanie w sytuacjach awaryjnym poleceń dotyczących gospodarowania 
odpadami. Ww. przepisy dają możliwość interwencji, w drodze decyzji, w przypadku problemów 
z zagospodarowaniem zakaźnych odpadów medycznych, a także innych rodzajów odpadów. Wojewoda 
może m.in. wydać polecenie zwiększenia masy odpadów zakaźnych spalanych w spalarni odpadów 
niebezpiecznych albo polecenie przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach mających 
techniczne możliwości do bezpiecznego spalenia takich odpadów, jednak nieposiadających stosownych 
decyzji administracyjnych w tym zakresie. 

Sytuacje kryzysowe wynikające w szczególności ze wzrostu ilości wytwarzanych odpadów 
medycznych i obciążenia niektórych spalarni odpadów niebezpiecznych rozwiązywane były m. in. 
poprzez wydanie przez wojewodów na podstawie art. 11i-11j ustawy o zwalczaniu COVID-19 polecenia 
dotyczącego gospodarowania odpadami. 

Do tej pory wydanych zostało 10 decyzji (w tym 8 z nich w 2021 r.) w 5 województwach  
(małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim), natomiast w przygotowaniu 
są decyzje dotyczące instalacji znajdujących się w Łodzi oraz Rzeszowie.

Polecenia wojewody kierowane były przede wszystkim do podmiotów przetwarzających 
odpady i dotyczyły m. in. wyznaczenia dodatkowych miejsc magazynowania odpadów medycznych u 
podmiotów przetwarzających te odpady lub warunków przetwarzania odpadów, w tym zwiększenie 
masy spalanych odpadów.

Pomimo sygnalizowanego wzrostu oraz zgłaszanych w niektórych częściach kraju problemów 
z bieżącym odbiorem lub unieszkodliwianiem tych odpadów, sytuacje awaryjne są na bieżąco 
rozwiązywane, w tym przy pomocy ww. dodatkowych instrumentów prawnych wprowadzonych ustawą 
o przeciwdziałaniu COVID-19.

Ocena systemu zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach 
zakaźnych

Przepisy ustawy o odpadach określają, że jedyną metodą unieszkodliwienia zakaźnych odpadów 
medycznych jest ich termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Ponadto 
system gospodarki zakaźnymi odpadami medycznymi jest oparty na tzw. zasadzie bliskości, co 
w praktyce oznacza zakaz unieszkodliwiania tych odpadów poza obszarem województwa, na którym 
zostały wytworzone, poza wyjątkami wskazanymi w przepisach art. 20 ustawy o odpadach. 

Taka organizacja systemu gospodarowania odpadami medycznymi ma na celu ograniczenie 
zagrożenia dla zdrowia, życia i środowiska, jakie stwarzają te odpady, czynniki biologiczne w nich 
zawarte, w tym w szczególności ograniczenie przemieszczania materiału zakaźnego po Polsce.

Należy jednak zaznaczyć, że w praktyce w wielu częściach kraju (biorąc pod uwagę 
nierównomierne rozmieszczenie istniejących mocy przerobowych spalarni) brakuje mocy 
przerobowych instalacji dla termicznego przekształcania odpadów medycznych o właściwościach 
zakaźnych. W innych natomiast wydają się być one nadmiarowe. Nierównomierne rozmieszczenie 
spalarni odpadów niebezpiecznych w skali kraju powoduje utrudnienia w praktycznej realizacji zasady 
bliskości. 

Dlatego też potrzeby inwestycyjne dla danego regionu (w szczególności w odniesieniu do 
zagospodarowania objętych zasadą bliskości zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych) 
powinny być określone na podstawie analiz przeprowadzonych indywidualnie dla danego 
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województwa. Stąd zapotrzebowanie na ww. inwestycje na terenie województwa wskazywane jest 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Warto również podkreślić, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, w tym polegających na 
budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. 

Reasumując, z punktu widzenia zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, w szczególności 
objętych zasadą bliskości zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych – ważne jest aby 
infrastruktura służąca unieszkodliwieniu ww. odpadów (dedykowane spalarnie odpadów 
niebezpiecznych) była dostępna i w miarę możliwości równomiernie rozłożona na terenie całego kraju. 
Budowa kolejnych obiektów do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
zwłaszcza takich, które mogłyby spalać nie tylko tego typu odpady z pewnością przyczyniłaby się do 
zwiększenia stabilności systemu, zwłaszcza w okresie sytuacji nadzwyczajnych do jakich należy obecny 
stan epidemii w Polsce. Niezwykle istotny jest również nadzór nad łańcuchem obrotu tym strumieniem 
odpadów od momentu ich wytworzenia – w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych, nad ich 
transportem oraz w miejscami termicznego przekształcenia. Nadzór ten pełni Inspekcja Ochrony 
Środowiska zarówno w ramach planowych działań kontrolnych jak i działań o charakterze 
interwencyjnym.

Natomiast potrzeby inwestycyjne dla danego regionu powinny być określone na podstawie 
analiz przeprowadzonych indywidualnie dla danego województwa. Wsparcie finansowe na cele 
inwestycyjne tego typu przewiduje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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