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Kobieta w ciąży a prawa pracy. Co przysługuje w
pracy kobiecie ciężarnej?
• https://www.youtube.com/watch?v=AUXc-VniGZc

Test sprawdzający
• Zadanie 1

• Zadanie 2

Odpowiedzi do testu
• 1.3
• 2.2

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

• Czym jest porządkowa odpowiedzialność pracownika?
• Jakimi konsekwencjami może być obarczony pracownik wobec
pracodawcy?

Stosunek pracy
• Stosunek pracy jest jednym z najczęściej występujących stosunków
prawnych w życiu każdego dorosłego człowieka. Dlatego niezwykle
istotne jest, aby strony tego stosunku, którymi są pracodawca i
pracownik, zdawały sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków oraz
konsekwencji, jakie mogą grozić im w razie ich nieprzestrzegania.
Ustawodawca przewidział różne rodzaje odpowiedzialności
pracowniczej, do których zaliczyć można odpowiedzialność
porządkową, dyscyplinarną oraz materialną.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

• Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu
przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i
materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków
pracowniczych wobec pracodawcy.

• Regulacje prawne dotyczące kwestii odpowiedzialności porządkowej
pracownika zawarte zostały w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm., dalej „kodeks pracy”). Przepisy te umożliwiają realizację
uprawnień kierowniczych pracodawcy, poprzez stosowanie
odpowiednich kar wobec pracownika, który dopuścił się naruszenia
obowiązków pracowniczych.

Przesłani pociągnięcia pracownika do
odpowiedzialności porządkowej
Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w
danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do
odpowiedzialności porządkowej.
• Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych,
wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach
zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Warto podkreślić, że naruszenie
obowiązków może polegać zarówno na ich niewykonaniu, jak i na ich
nienależytym wykonaniu.
• Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione.
Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać
winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną.

Kary za nieprzestrzeganie porządku pracy

• W celu uniknięcia nadużyć, w kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa
zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec
pracownika, w razie nieprzestrzegania porządku pracy.
• Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym

• Do pierwszej grupy kar zalicza się naganę oraz upomnienie. Kary te
odnoszą się przede wszystkim do sfery życia psychicznego pracownika,
a zakres możliwości ich zastosowania jest bardzo szeroki, bowiem
mogą być zastosowane w przypadku każdego przewinienia
porządkowego.
• Drugą grupę stanowią kary pieniężne, które mogą zostać zastosowane
w przypadku przewinień porządkowych większej wagi, do których
zaliczyć można
m.in. nieprzestrzegane przepisów BHP lub przeciwpożarowych, czy
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości.

• Przy wymierzaniu i stosowaniu kar porządkowych pracodawca
zobowiązany jest do przestrzegania odpowiedniego trybu
postępowania. Przede wszystkim, powinien on wziąć pod uwagę
rodzaj naruszenia obowiązków przez pracownika, stopień jego winy
oraz jego dotychczasowy stosunek do pracy.
• Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od uzyskania
wiadomości o naruszeniu oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia
się tego naruszenia.
• Co więcej, pracodawca przed nałożeniem kary zobowiązany jest do
uprzedniego wysłuchania pracownika, w celu umożliwienia mu
złożenia stosownych wyjaśnień.

Zawiadomienie o zastosowanej sankcji
• O zastosowanej sankcji pracodawca zawiadamia pracownika na
piśmie, wskazując przy tym rodzaj, datę naruszenia obowiązków
pracowniczych oraz informując o możliwości i terminie zgłoszenia
sprzeciwu. Informację o karze, w formie odpisu zawiadomienia o
ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika. Informacja ta nie
ma jednak charakteru trwałego. Może ona ulec zatarciu, po roku
nienagannej pracy lub w terminie wcześniejszym na wniosek
reprezentującej pracownika organizacji związkowej lub w wyniku
decyzji samego pracodawcy.

Sprzeciw pracownika
• Pracownikowi, zdaniem którego zastosowanie wobec niego kary
nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje możliwość
wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni. Decyzję o uwzględnieniu lub
odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu
stanowiska reprezentującej pracownika organizacji związkowej. W
celu uniknięcia ewentualnych nadużyć, w sytuacji, w której sprzeciw
pracownika nie został uwzględniony przez pracodawcę, ustawodawca
umożliwił pracownikowi odwołanie się w tej sprawie do sądu pracy.
Jeżeli sąd uzna, że do zastosowania kary doszło z naruszeniem
przepisów, orzeka on o uchyleniu kary i wykreśleniu jej z akt
osobowych pracownika.

Podsumowanie
• Podsumowując, przepisy prawne mające zastosowanie do
odpowiedzialności porządkowej pracownika ściśle regulują prawa i
obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Należy przy tym
podkreślić, że regulacje dotyczące rodzajów kar porządkowych mają
charakter bezwzględny, a zatem niedopuszczalne jest stosowanie
przez pracodawcę kar innych niż przewidziane w kodeksie pracy.
• Takie ukształtowanie odpowiedzialności porządkowej pracownika
ma na celu z jednej strony, realizację uprawnień kierowniczych
pracodawcy, z drugiej zaś ochronę pracowników przed
ewentualnymi nadużyciami ze strony pracodawcy.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z
winy pracownika?
• Kodeks pracy reguluję kwestię rozwiązania mowy z winy pracownika
w bardzo szczegółowy sposób, aby nie dochodziło na tym tle do
nadużyć. Poniżej zamieszczamy informację o tym, w jakich
sytuacjach grozi nam rozwiązanie umowy z winy pracownika i jakie
są tego konsekwencje.

• Do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika, a co za tym idzie
– bez wypowiedzenia – może dojść w trzech przypadkach. Do
sytuacji takich należy zaliczyć:
• dopuszczenie się przez pracownika ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków pracowniczych;
• popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę
przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
• zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

• Do podstawowych obowiązków pracowniczych kodeks pracy zalicza
między innymi przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie
pracy, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy
porządku oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a
także przepisów przeciwpożarowych, dbanie o dobro zakładu pracy,
chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

• Do sytuacji, w których jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia przez pracodawcę zalicza również sytuację, w której
niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3
miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy
krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego
tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był
zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli
niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy
albo chorobą zawodową, a także w razie usprawiedliwionej
nieobecności pracownika w pracy z przyczyny innej niż niezdolność do
pracy wskutek choroby, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

• W wyżej opisanych przypadkach, pracodawca ma prawo do
rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, bez zachowania terminu
wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika, nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od
uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej
rozwiązanie umowy.

• Pracodawca może podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po
zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji
związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej
rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania
umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

• Kodeks pracy nakłada na pracodawcę pewnie ograniczenia. Nie może
on rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie
nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad
dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku
odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie
pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
• Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może także
nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem
przyczyny nieobecności.

Zwolnienie dyscyplinarne
• W zależności od okoliczności naruszenia obowiązku pracodawca może
co do zasady wypowiedzieć umowę, zaś w przypadku stwierdzenia
rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
nawet rozwiązać umowę dyscyplinarnie w trybie art. 52 § 1 pkt. 1.

Przykład
• Rażącym naruszeniem będzie sytuacja, w której pracownik umyślnie
kopiuje i wynosi z firmy swojego pracodawcy wrażliwe dane
dotyczące sytuacji finansowej, zatrudnienia czy bazy klientów.

• Wynoszenie informacji wrażliwych dla pracodawcy na zewnątrz, czy
też nieautoryzowany dostęp do chronionych przez pracodawcę
danych to częste przypadki naruszenia obowiązku przestrzegania
tajemnicy.

• https://www.youtube.com/watch?v=kU6d61weY18

Zadania i obowiązki służby bhp
• Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne, w szczególności w
zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu jej wykonywania.

• Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest
odpowiedzialny pracodawca (art. 207 § 1 k.p.). W ten sposób
ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek nie tylko do
jednorazowego zapewnienia warunków pozwalających na bezpieczną
i higieniczną pracę, ale także dbanie o to, aby warunki te nie
pogarszały się wskutek zużycia czy zepsucia maszyn, urządzeń,
narzędzi lub środków ochrony.

• Możliwość dopełnienia przez pracodawcę ciążącego na nim
obowiązku dbałości o stan bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga
zapewnienia systematycznych kontroli, np. organizacji procesów
pracy, stanu technicznego maszyn czy przygotowania pracowników do
wykonywania pracy. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest
zobowiązana wykonywać w najszerszym zakresie działania doradcze
i kontrolne.

Zakres działania służby bhp
• Służba bhp ma za zadanie doradzać i kontrolować pracodawcę.
Sprawowanie kontroli stanu bhp w zakładzie powinno być zadaniem
służby bhp o charakterze ciągłym. Zakres czynności służby bhp został
określony w § 2 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy, a także innych aktach prawnych. Obejmuje on
działania o charakterze kontrolnym, doradczym, opiniodawczym,
uczestnictwa w różnego rodzaju gremiach.

Do podstawowych zadań służby bhp należy
zaliczyć:
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobowiązany
udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania
prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

• udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z
wykonywaną pracą,
• współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w
zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej
adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
• prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracodawcy, lecz również dla
pracowników, osób wykonujących zadania społecznego inspektora pracy i
zakładowych organizacji związkowych, jeżeli działają w zakładzie,
• sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku
okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu
zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
warunków pracy,

• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub
przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których
przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych
urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo
pracowników,
• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
• uczestnictwo w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
powołanej przez pracodawcę zatrudniającego więcej niż 250 pracowników
oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom
zawodowym i wypadkom przy pracy,
• prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy
pracy.

Kontrola warunków pracy

• Najważniejszym obowiązkiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy
jest kontrola warunków, w jakich jest świadczona praca.

Kontrola w tym zakresie powinna w szczególności
przebiegać z uwzględnieniem:
• organizacji procesów pracy i ich wpływu na warunki pracy,
• stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym urządzeń
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych odpylających i innych wpływających
na warunki pracy,
• oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach pracy oraz oświetlenia na
stanowiskach pracy,
• stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

• stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym
spełniania wymagań dotyczących oceny zgodności, wyposażenia w
osłony i inne środki zabezpieczające pracowników obsługujących
maszyny i urządzenia,
• oceny ochrony pracowników przed działaniem materiałów i procesów
technologicznych niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,
• zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w miarę
potrzeby w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed
działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
występujących w środowisku pracy.

• W przypadku naruszenia zasad bezpiecznej pracy rozporządzenie
daje osobie pełniącej obowiązki służbowe pewne uprawnienia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości osoba
wykonująca zadania służby bhp jest uprawniona do:
• niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia
technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia pracownika albo innych osób,
• niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy
pracy wzbronionej,
• niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych
osób,

• wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w
zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo
innych osób,
• występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w
stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami
usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości
zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres działania pracownika służby BHP podczas
wykonywania wspólnych zadań i innymi służbami
• współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w
szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego
poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych
pracowników;
• współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi
przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w
zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony
pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
• współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się
pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie
państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego
przepisach;

• współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu
okresowych badań lekarskich pracowników;
• współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi
organizacjami związkowymi przy:
• podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w
odrębnych przepisach,
• podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu
poprawę warunków pracy;

• uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom
zawodowym i wypadkom przy pracy;

PRZYKŁAD
• Pracownik służby bhp po przeprowadzeniu kontroli warunków pracy
nakazał wstrzymać pracę urządzenia na stanowisku produkcyjnym
z uwagi na zdemontowaną osłonę ochronną - do czasu jej
zamontowania. Kierownik działu produkcyjnego zgłosił ten fakt
pracodawcy, wskazując, że wstrzymanie pracy urządzenia naraziło
firmę na straty finansowe.
• Pracodawca nie może wyciągnąć konsekwencji służbowych wobec
pracownika służby bhp, który skorzystał ze swojego uprawnienia, lecz
powinien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ustalenia
winnych zaniedbań w zakresie bhp oraz zlecić usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości.

• Z powołanego przepisu nie wynika, aby pracownicy służby bhp
należeli do grona zatrudnionych podlegających szczególnej ochronie
przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (tak jak np.
społeczni inspektorzy pracy). Gdyby jednak przyczyną wypowiedzenia
im umowy o pracę było wykonywanie przez nich zadań i korzystanie
z uprawnień w sposób prawidłowy, to takie wypowiedzenie byłoby
nieuzasadnione.

• Jeżeli pracownik służby bhp (także pracownik, któremu powierzono
wykonywanie zadań służby bhp) uchybi ciążącym na nim
obowiązkom, to pracodawca może pociągnąć go do
odpowiedzialności, stosując zasady dyscyplinowania pracowników
wynikające z art. 108 K.p. (kary porządkowe: upomnienie, naganę,
karę pieniężną).
• Wobec zaś osób wykonujących zadania służby bhp, jako "specjaliści
spoza zakładu pracy" zatrudnionych w oparciu o umowę
cywilnoprawną, zleceniodawca może zastosować zasady
odpowiedzialności odszkodowawczej wynikające z Kodeksu
cywilnego.
• Służba bhp nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia wynikające
z art. 283 § 1 K.p. Pracownicy tej służby za swe zaniedbania mogą
natomiast ponosić odpowiedzialność porządkową, materialną oraz
karną.

Podstawa prawna:
• art. 207 § 1 Kodeksu pracy,
• § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.).

Z powyższego wynika, iż właściwa organizacja służby BHP oraz powierzenie
wykonywania zadań tej służby osobom posiadającym odpowiedni zasób
wiedzy i umiejętności mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa i
higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Utworzenie służby BHP lub
powierzenie wykonywania tych zadań kompetentnym pracownikom
zatrudnionym przy innych pracach lub specjalistom spoza zakładu pracy
powinno być jednym z pierwszych i podstawowych kroków podjętych w celu
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Pozostałe podstawowe działania związane z zapewnieniem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy można podzielić na 3 grupy:
• działania dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu
zakładu pracy,
• działania dotyczące procesów pracy,
• działania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Zasady ochrony środowiska na stanowisku
pracy
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska
jest Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, zaś aktem prawnym
regulującym gospodarkę odpadami jest Ustawa o odpadach.
Ochrona środowiska ma na celu podjęcie działań, które umożliwiają
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Działania te polegają
na:
• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami
środowiska,
• przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Źródłami zanieczyszczeń środowiska są:
• procesy utleniania zachodzące podczas spalania paliw, palenia
tytoniu, procesy oddychania,
• procesy technologiczne,
• gromadzenie odpadów przemysłowych.

Postępowanie z odpadami
• Do odpadów należą zużyte oleje, opakowania, żużel i popiół, odpady
mineralne, odpady metaliczne. Są one szkodliwe lub uciążliwe dla
środowiska. Gospodarowanie odpadami polega na ich zbieraniu, a
następnie transportowaniu do miejsc utylizacji, unieszkodliwiania lub
prowadzenia odzysku.

• Gromadzenie to pierwszy etap gospodarowania odpadami. Do
gromadzenia odpadów stosuje się specjalnie przystosowane
pojemniki. Są one oznaczane i ustawiane w wydzielonych, łatwo
dostępnych miejscach. Jednocześnie prowadzi się segregację
odpadów w ten sposób, że dla każdego rodzaju odpadów wyznacza
się osobne pojemniki uwzględniające ich cechy lub właściwości.
• Utylizacja – to przetwarzanie materiałów lub odpadów, które straciły
wartość użytkową.
• Unieszkodliwianie – to likwidacja lub ograniczenie uciążliwości
odpadów dla środowiska przez poddanie ich obróbce, powodującej
zmianę ich cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych.

• Recykling - to systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych
materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, czyli
powtórne zagospodarowanie raz wyprodukowanych i użytych
wyrobów na przykład makulatury, opakowań szklanych lub
plastikowych. Chronione są w ten sposób nieodnawialne lub
trudnoodnawialne źródła surowców, a jednocześnie ogranicza się
produkcję odpadów. Obecnie niemal na każdym wyrobie można
znaleźć znaki informacyjne, które sugerują dalsze postępowanie z nim,
kiedy straci już wartości użytkowe. Zbiór takich znaków zawiera
tabela.
• https://www.youtube.com/watch?v=RMMJR27RkdI

Segregacja odpadów
• Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO), obowiązujący na terenie całego kraju. Zgodnie z
tym systemem należy oddzielać surowce od odpadów, które nie
nadają się do powtórnego przetworzenia.
• Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje:
BIO (kolor brązowy),
• metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
• papier (kolor niebieski),
• szkło (kolor zielony),
• a także odpady zmieszane.
• https://www.youtube.com/watch?v=vWrYuS1WHEE

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program
ochrony środowiska przed hałasem
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

