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KLASYFIKACJA ODPADÓW 
 

GRUPA 
ODPADÓW 

PRZYKŁADY ODPADÓW 
KOD 

ODPADÓW 

SPOSÓB 
SEGREGACJI/ KOLOR 
WORKA, POJEMNIKA 

ODPADY 
MEDYCZNE 
INNE NIŻ 

NIEBEZPIECZNE 

 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich 
resztki (z wyłączeniem 180103*),  czyli tzw. „sharps” 
– przedmioty, które z powodu swojej powierzchni 
mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego 
nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np.:  

 systemy infuzyjne, lancety  
 noże chirurgiczne, skalpele, nożyce 
 skrobaki, dłuta, pilniki 

i inne uszkodzone, niesprawne narzędzia chirurgiczne 
po dezynfekcji. 
 

18 01 01 
 

 
Pojemnik 

twardościenny/ 
Niebieski worek + 
etykieta z kodem 

18 01 01 
↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

ODPADY 
MEDYCZNE 
ZAKAŹNE 

 
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew  
i konserwanty służące do jej przechowywania  
(z wyłączeniem 18 01 03*), tj.: 

 części ciała po resekcji  

 organy po amputacji 

 łożyska 

 materiały posekcyjne i pooperacyjne 

 opakowania po krwi i preparatach 

krwiopochodnych 

 wycinki tkanek po badaniu histologicznym. 

18 01 02* 
 

Pojemnik 
twardościenny/ 

Czerwony  worek 
+ etykieta z kodem 

18 01 02* 
↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

ODPADY 
MEDYCZNE 
ZAKAŹNE 

 

1. Odpady zanieczyszczone krwią, 
wydzieliną bądź wydalinami, 
zawierającymi czynniki chorobotwórcze 
lub zawierające krew w formie płynnej: 

 odpady z operacji/zabiegów (obłożenia, 

opatrunki, bandaże, gaziki) 

 zużyte, niewypłukane, napełnione krwią 

komponenty dializowe (cewniki, worki na 

mocz)  

 strzykawki 

 rękawiczki 

 szkło laboratoryjne 

 aparaty do kroplówek 

 jednorazowe: narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe, bielizna, szpatułki lekarskie, 

naczynia np. miski nerkowate,  

 i inne materiały nie wymienione wyżej np. 

ręczniki papierowe, lignina, odzież 

jednorazowego użytku (fartuchy, obuwie, 

czepki). 

2. Wszystkie odpady od pacjentów z 

zaleconą izolacją, z biegunką w tym np.  

pieluchomajtki, podpaski, podkłady, ręczniki 

papierowe, lignina i inne materiały. 

3. Odpady od pacjentek z oddziałów 

ginekologiczno - położniczych- 

pieluchomajtki, podpaski, podkłady 

 

18 01 03* 
 

Pojemnik 
twardościenny/ 

Czerwony  worek + 
etykieta  

z kodem 18 01 03* 
↓ 

Magazyn odpadów 

medycznych 

ODPADY 
MEDYCZNE 
INNE NIŻ 

NIEBEZPIECZNE 

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03*., które 
nie posiadają właściwości niebezpiecznych np.:  

 strzykawki (bez igieł), 
 jednorazowe rękawiczki, bielizna, lignina,   
 odzież jednorazowego użytku (fartuchy, 

obuwie, czepki) 
 butelki i worki infuzyjne  
 zużyte ampułki niezanieczyszczone  
 podpaski, podkłady od pacjentów nie 

izolowanych i bez biegunki  
i inne  nie posiadające właściwości 
niebezpiecznych materiały stosowane w leczeniu. 

18 01 04 
 

Niebieski worek/ 
Pojemnik 

twardościenny  
+ etykieta z kodem 

18 01 04 
↓ 

Magazyn odpadów  
medycznych 
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ODPADY 

MEDYCZNE 
NIEBEZPIECZNE 

INNE NIŻ 
ZAKAŹNE 

 

 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 
zawierające substancje niebezpieczne, tj. 
chemikalia lub substancje o niebezpiecznych 
właściwościach, występują zwłaszcza w laboratoriach 
przy pracach diagnostycznych bądź na skutek 
korzystania z aparatury diagnostycznej  
w laboratoriach. Są to. np. nieorganiczne i organiczne 
chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami  
z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania  
po chemikaliach niebezpiecznych. 
 

18 01 06* 

Żółty worek/ 
Pojemnik 

twardościenny 
+ etykieta z kodem 

18 01 06* 
↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

ODPADY 
MEDYCZNE 
INNE NIŻ 

NIEBEZPIECZNE 
 
 

 
 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne 
niż wymienione w 18 01 06*, np.: 
 przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia 
 odpady z aparatów diagnostycznych. 

18 01 07 

 
Niebieski worek/ 

Pojemnik 
twardościenny 

+ etykieta z kodem 
18 01 07 

↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

 

ODPADY 
MEDYCZNE 

NIEBEZPIECZNE 
INNE NIŻ 
ZAKAŹNE 

 

 
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, tj.: 
 leki kancerogenne, mutagenne i reprodukcyjno-
toksyczne (leki CMR), powstające przy 
przygotowywaniu i stosowaniu leków rakotwórczych, 
ze szkodliwym wpływem na genom lub leków 
reprodukcyjno-toksycznych, powstają, jako odpady  
w zakresie opieki nad pacjentem przy zastosowaniu 
odpowiednich leków (np. onkologia), w aptekach,  
w gabinetach lekarskich i laboratoriach; są to np. 
nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po 
lekach, przeterminowane leki w oryginalnym 
opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek, 
komponenty infuzyjne i pozostały materiał 
zanieczyszczony cytostatykami. 

 

18 01 08* 

Żółty worek/ 
Pojemnik 

twardościenny  
+ etykieta z kodem 

18 01 08* 
↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

ODPADY 
MEDYCZNE 
INNE NIŻ 

NIEBEZPIECZNE 
 

 
 
Leki inne niż wymienione w 18 01 08*, np.: 
 odrzucone partie towaru,  
 wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki,  
 środki odurzające,  
 substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R. 

18 01 09 

 
Niebieski worek/ 

Pojemnik 
twardościenny  

+ etykieta z kodem 
18 01 09 

↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

 
 

ODPADY 
MEDYCZNE 

NIEBEZPIECZNE 
INNE NIŻ 
ZAKAŹNE 

 

 
 
 
 
Odpady amalgamatu dentystycznego 
 
 

18 01 10* 

 
Żółty worek/ 

Pojemnik 
twardościenny  

 + etykieta z kodem 

18 01 10* 
↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 

 
 

 
ODPADY 

MEDYCZNE 
ZAKAŹNE 

 

 
 
 
Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych. 
Resztki pokarmowe oraz naczynia i sztućce 
jednorazowe po konsumpcji od pacjentów chorych 
zakaźnie. 

18 01 82* 

 
 

Czerwony worek  
+ etykieta z kodem 

18 01 82* 
↓ 

Magazyn odpadów 
medycznych 
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Odpady 
komunalne 

gromadzone 
selektywnie; 

Odpady 
opakowaniowe 

 zużyte, niezainfekowane ręczniki papierowe 
 papier biurowy, pakowy, koperty, torebki papierowe 
 zniszczona uprzednio dokumentacja medyczna 
 gazety, foldery, prospekty, katalogi, kolorowe 
czasopisma 
 torebki i worki papierowe 
 czysty papier krepowy po zestawach sterylnych (bez 
folii) 
 puste opakowania, pudełka kartonowe/ tekturowe 
 puste opakowania kartonowe zewnętrzne po 
sprzęcie jednorazowym, lekach i innym asortymencie 
(nie mające bezpośredniego kontaktu ze sprzętem, 
lekiem itp.) 
 

20 01 01  
papier  

i tektura;  
 

15 01 01 
opakowania  

z papieru  
i tektury 

Biały worek  
↓ 

Kontener na placu 
odpadowym 

Odpady 
komunalne 

gromadzone 
selektywnie 

 zbite lustra 
 szyby 20 01 02 

(szkło) 
Kontener na placu 

odpadowym 

Odpady 
opakowaniowe 

-  
(opakowania  

z tworzyw 
sztucznych) 

 puste butelki plastikowe PET po płynach  
spożywczych 
 puste pojemniki po koncentratach dializacyjnych 
 puste pojemniki po płynach dezynfekcyjnych 
 puste pojemniki po środkach myjących, chemii 
gospodarczej 
 puste kubki jednorazowe, plastikowe po płynach 
spożywczych 
 

15 01 02 
(opakowania  

z tworzyw 
sztucznych) 

Biały worek 
↓ 

Kontener na placu 
odpadowym 

Zmieszane 
odpady 

opakowaniowe 
 

Wszelkie opakowania nie wykonane  
z papieru i tektury, nie posiadające właściwości 
niebezpiecznych, tj. przede wszystkim: 
 kartony po mleku, po sokach, po innych płynach 
spożywczych 
 pojemniki po jogurcie 
 puste butelki szklane, puste słoiki 
 inne puste opakowania szklane 
 opakowania foliowe 
 opakowania po chipsach, paluszkach, innych 
produktach spożywczych – nie wykonane  
z papieru i tektury 
 puste puszki, opakowania z aluminium 
  opakowania ze styropianu 
  inne opakowania wielomateriałowe 
 

15 01 06 
(zmieszane 

odpady 
opakowa-

niowe) 

Czarny worek 
↓ 

Kontener na placu 
odpadowym 

Odpady 
komunalne 
zmieszane 

(niesegregowane) 

 odpady pokonsumpcyjne (resztki żywieniowe) 
 resztki z Działu Żywienia i kuchenek oddziałowych 
 oraz inne odpady, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych  
i nie posiadają właściwości niebezpiecznych.  
 

20 03 01 

Biały  worek 
↓ 

Kontener na placu 
odpadowym 

Odpady z 
przemysłu 

fotograficznego  
i usług 

fotograficznych 

 
pozostałości po wywoływaniu zdjęć rentgenowskich 

09 01 01* Magazyn 

Odpady nie ujęte  
w innych 
grupach 

 zużyte, uszkodzone opony 16 01 03 Magazyn 

 baterie 16 06 04 Magazyn 

 akumulatory kwasowe i zasadowe 16 06 05 Magazyn 

 sprzęt elektroniczny 16 02 14 Magazyn 

 lodówki, zamrażarki   16 02 11* Magazyn 

 świetlówki   16 02 13* Magazyn 

 metalowe elementy urządzeń     16 01 17 Magazyn 

 
 

UWAGA!!! Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, należy zbierać do pojemników twardościennych jednorazowego użytku, 

sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie czy przecięcie, zaopatrzonych  

w widoczną, czytelnie wypełnioną etykietę z kodem odpadu, numer regonu, numer księgi rejestrowej, datą i godz. otwarcia (rozpoczęcia 

użytkowania), datą i godz. zamknięcia, nazwą komórki org. (Instrukcja nr 3). 

Rodzaje odpadów nieuwzględnione w Załączniku nr 1 do procedury, klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923 z późn. zm.). 


