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Podstawowe elementy pozycji EPSU  
na temat zmian w europejskim sektorze odpadów 

 
 
Wstep 
Rozwój w Europejskim Sektorze Utylizacji Odpadów i Uslug Srodowiskowych wymusza 
potrzebe wypracowania przez Federacje EPSU (European Federation of Public Service 
Unions – Europejska Federacja Zwiazków Zawodowych Sluzb Publicznych) podstawowych 
elementów jej polityki.  
 
Dla czlonków stowarzyszonych EPSU  trendy, zagadnienia, ustawodawstwo oraz rosnaca 
liczba pracodawców sa podobni. Istniejace problemy oraz wyzwania dla zwiazków i ich 
czlonków sa podobne. W sektorze, który staje sie coraz bardziej europejski w swych 
pogladach aktywnie dziala juz kilkaset tysiecy pracowników.   
 
Federacja EPSU zrzesza pracowników w panstwowych i prywatnych przedsiebiorstwach 
zajmujacych sie utylizacja odpadów. Utylizacja odpadów oraz uslugi z zakresu ochrony 
srodowiska (wlaczajac oczyszczanie scieków) sa rosnacym sektorem przemyslu. Komisja 
Europejska (Zatrudnienie w Europie 1995) przewiduje, iz w latach 1995-2000 powstanie 
250,000 dodatkowych miejsc pracy w sektorze uslug srodowiskowych na terenie Unii 
Europejskiej. 
 
Polityka EPSU powstala w oparciu o dyskusje podczas spotkan w Berlinie (wrzesien 1997) 
oraz w Brukseli (grudzien 1997, kwiecien 1998) jak równiez o badania na temat Sektora 
utylizacji scieków komunalnych w Europie: zagadnienia, trendy oraz koncerny 
miedzynarodowe (PSPRU dla EPSU, wyd. styczen 1998). Obecnie opracowywany jest 
oddzielny dokument na temat Miedzynarodowych strategii oraz trendów sektora utylizacji 
odpadów, ich konsekwencji dla strategii i praktyk zwiazków zawodowych. Dostepne sa 
bardziej szczególowe materialy na temat sektora energii, wody oraz samorzadów 
terytorialnych. W bazie danych znajduja sie równiez charakterystyki  miedzynarodowych 
koncernów (TNCs – Transnational Companies) aktywnych w tym sektorze. Ogólne zasady 
zawarte sa w dokumencie na temat odpadów (1993) PSI (Policy Studies Institute – Instytut 
Badan ds. Polityki). 
 
Europejska polityka ds. odpadów 
• EPSU zgadza sie z hierarchia zasad zawarta w Strategii Komisji ds. Odpadów : 

⇒ Odpowiednia strategia to strategia oparta na zapobieganiu powstawaniu odpadów. 
Odpady powinno sie zwracac producentowi; 

⇒ Drugim priorytetem jest recykling odpadów. Przede wszystkim odzyskiwanie 
materialów. Jesli nie jest to mozliwe odpady mozna spalac, by odzyskac energie. 
Segregacja i recykling odpadów niesie duzy potencjal tworzenia miejsc pracy;  

⇒ Jesli powyzsze nie jest mozliwe, mozna wtedy rozwazyc bezpieczny wywóz odpadów. 
Wdrazajac niniejsza strategie nalezy kierowac sie rozwiazaniem najlepszym dla srodowiska, 
biorac pod uwage koszty ekonomiczne i spoleczne;  
Nacisk polityczny oraz narzedzia do wprowadzenia powyzszych zasad powinny byc 
zasadniczo wzmocnione przez: 
• Zmniejszenie roli rynku w kontroli sektora odpadów. Katastrofa jest fakt, iz odpady 

traktowane sa jak towar. Prywatyzacja, zacieta konkurencja oraz monopolizacja w tym 
sektorze niweczy szanse na lokalne, krajowe oraz miedzynarodowe inicjatywy kontroli 
produkcji, transportu oraz wywozu odpadów. Srodowisko pracy jest w tej sytuacji 
równiez zagrozone. Uzasadnionej checi obywateli Europy do posiadania wiekszej 
kontroli nad odpadami winny towarzyszyc wieksze kompetencje lokalnych oraz 
krajowych wladz w tej dziedzinie w  kontaktach z producentami i operatorami odpadów. 
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• Zwiekszenie wymogów srodowiskowych oraz instrumentów kontroli w sektorze 
odpadów powinno odbywac sie wspólnie w Unii Europejskiej.  Powinno objac: 
⇒ Wymogi minimalizacji substancji zagrazajacych srodowisku w produktach oraz 

zapewnienie wlasnosci umozliwiajacych recykling produktów;  
⇒ Wymogi atestowanych systemów kontroli srodowiskowej oraz jakosciowej, 

wlaczajac szkolenia pracowników we wszystkich galeziach sektora odpadów; 
⇒ Szczególowe wytyczne na temat bezpieczenstwa i higieny pracy w sektorze; 
⇒ Instrumenty ekonomiczne w celu kierowania przeplywem odpadów; 
⇒ Wymogi ‘zielonej’ rachunkowosci w sektorze; 
⇒ Wymogi jakosci dla srodowiska oraz srodowiska pracy operatorów odpadów w 

przetargach publicznych. 
• Segregacja odpadów w pojedynczych partiach powinna miec miejsce, zawsze, gdy jest to 

mozliwe, u zródla. Nastepnie powinna nastapic zbiórka i wywóz. Tylko wtedy wiadomo, 
czym sa dane odpady. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia srodowiska, ale równiez 
zdrowia i bezpieczenstwa. 

• Jako, ze prywatyzacja uslug zwiazanych z odpadami wplywa na jakosc tych uslug, 
mozliwosc demokratycznych kontroli, odpowiedzialnosc prywatnych przedsiebiorstw 
(szczególnie TNCs) jak i miejsce i warunki pracy Federacja EPSU preferuje wlasnosc 
panstwowa.  

• System koncesji obowiazuje w kilku krajach europejskich. Federacja EPSU wierzy, iz  
koncesje winny byc regulowane przez demokratyczne zasady wlaczajac prawo obywateli 
do informacji oraz uczestnictwa w kontroli (prawo korzystania z informacji). 

• Prywatyzacja i koncesje nie powinny oznaczac, ze wladze publiczne zaprzestaja 
inwestycji w sektorze utylizacji odpadów. Potrzeba panstwowych inwestycji jest nadal 
duza. 

• Chec maksymalizacji zysku w prywatnych przedsiebiorstwach jest duza i doprowadzi do 
omijania zasad i przepisów w celu znalezienia najtanszych opcji. Przepisy, kontrole oraz 
monitoring publiczny winny byc zaostrzone, aby uniknac sytuacji, w której rynek dyktuje 
kierunek polityki dotyczacej odpadów.  

• Federacja EPSU uwaza, iz w Unii Europejskiej powinno wprowadzic sie ujednolicenie 
przepisów w celu zapobiegania porzucaniu smieci. Nalezy stworzyc powszechnie 
obowiazujace zasady dla prywatnego i publicznego sektora, aby zapobiec konkurencji 
oraz presji obnizania standardów. 

• Federacja EPSU odnotowuje proces silnej koncentracji w sektorze odpadów, w wyniku 
którego  pozostaje jedynie kilka przedsiebiorstw na rynku. Proces ten oparty jest na 
zacietej konkurencji prowadzacej do dumpingu spolecznego oraz oslabienia standardów 
socjalnych. 

• Federacja EPSU wierzy, iz panstwowe przedsiebiorstwa utylizacji odpadów powinny 
odegrac role dostawcy wysokiej jakosci uslugi. Przedsiebiorstwa miedzykomunalne 
laczace uslugi dla kilku miast sa jednym ze sposobów zapewnienia wydajnych i 
skutecznych uslug. 

• Federacja EPSU pragnie, by wladze panstwowe przyznajace kontrakty i koncesje 
prywatnym firmom utylizujacym odpady przedstawialy normy jakosci w przetargach. 
Niniejsze normy jakosci winny respektowac uklady zbiorowe kraju prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej. W przeciwnym razie dzialania przygraniczne oraz delegowanie 
pracowników moze prowadzic do oslabienia Europy socjalnej. 

• Inwestycje EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) czy Banku Swiatowego w 
sektorze odpadów w krajach Centralnej i Wschodniej Europy powinny brac pod uwage 
warunki spoleczne oraz srodowiskowe, co  przyczyni sie do wysokich standardów w tym 
sektorze. 
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Socjalna Europa w sektorze odpadów 
Zacieta konkurencja w sektorze odpadów prowadzi do obnizenia poziomu standardów 
socjalnych. Aby zapobiec zaniknieciu tych standardów w sektorze odpadów konieczne jest 
wprowadzenie Europy socjalnej. Oznacza to: 

⇒ Szacunek dla kodeksu pracy i porozumien grupowych. Zapobiegnie to dumpingowi 
cenowemu opartemu na dumpingu plac;  

⇒ Szacunek dla praw zwiazków zawodowych. Europejskie zwiazki zawodowe sektora 
odpadów beda wspierac sie  w przypadku  razacego naruszenia ich praw; 

⇒ Tworzenie miejsc pracy. Równiez sektor odpadów winien wniesc wklad w rozwój  
Wytycznych na temat Zatrudnienia w Unii Europejskiej. Federacja EPSU zauwaza, iz 
wyksztalcenie zawodowe oraz szkolenia w celu zdobycia nowych kwalifikacji i 
umiejetnosci sa priorytetem, który ma prowadzic do wzajemnego respektowania   
kwalifikacji i umiejetnosci w krajach UE; 

⇒ Dobre warunki pracy. Poprawi to wizerunek sektora. Priorytetem jest rozwój 
europejskiej polityki bezpieczenstwa i higieny pracy wytyczajacy minimalne normy z 
dazeniem do osiagniecia najlepszych mozliwych standardów; 

⇒ Utworzenie Europejskiej Rady Zakladowej w miedzynarodowych korporacjach w 
sektorze odpadów. Niektóre przedsiebiorstwa, takie jak: WMX, Generale des Eaux czy 
Lyonnaise des Eaux juz posiadaja Europejskie Rady Zakladowe. Federacja EPSU ma 
koordynowac wspólprace rad zakladowych sektora odpadów ze zwiazkami 
zawodowymi. Polityka bezpieczenstwa i higieny pracy jest sprawa priorytetowa; 

⇒ Rozwój europejskiego dialogu spolecznego z wlasciwymi pracodawcami. 
 
Polityka bezpieczenstwa i higieny pracy 
Federacja EPSU wierzy, iz wysokie standardy bezpieczenstwa i higieny pracy w tym 
przemysle sa gwarancja  respektowania przepisów srodowiskowych. W tym celu istotne jest, 
by pamietac o nastepujacych sprawach: 

⇒ Odpady stanowiace zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa pracowników stanowia 
równiez zagrozenie dla zdrowia ludnosci oraz dla srodowiska pomimo istniejacych 
róznic oddzialywania odpadów róznych kategorii na pracowników, obywateli oraz 
srodowisko (np. odpady toksyczne, mikrobiologiczne czy szpitalne). 

⇒ Ogólna zasada skutecznej polityki bezpieczenstwa i higieny pracy jest zakaz dotykania 
odpadów przez pracowników. 

⇒ Podczas calego procesu utylizacji odpadów (zbiórka, transport oraz wywóz) nalezy 
brac pod uwage wzgledy bezpieczenstwa i higieny. Sa one istotne dla organizacji 
pracy, maszyn i urzadzen itd. 

⇒ Przedsiebiorstwa musza zapewnic szkolenia z zakresu BHP. Istnieje potrzeba 
przejrzystosci inwestycji w dziedzinie BHP. 

⇒ Klauzule dotyczace BHP w umowach Europejskiej Rady Zakladowej z 
przedsiebiorstwami utylizacji odpadów. Jako wzór mozna stosowac klauzule 
opracowana przez TGWU (Wlk. Bryt.). 

⇒ Szkolenia z zagadnien dotyczacych BHP powinny znalezc sie w planie dyskusji w 
ramach europejskiego dialogu spolecznego. 

 
Ogólne obszary dalszych dzialan dla Federacji EPSU: 
• kontynuacja badan zmian w sektorze odpadów oraz, w szczególnosci, dzialan 

miedzynarodowych korporacji; 
• nawiazanie kontaktów z Komisja Europejska oraz Parlamentem Europejskim;  
• opracowanie dokumentu na temat strategii europejskich zwiazków zawodowych; 
• nawiazanie kontaktów z europejskimi organizacjami pracodawców; 
• zbadanie mozliwosci utworzenia poradnika na temat najlepszych praktyk; 
• wklad w lepszy przeplyw informacji pomiedzy zwiazkami zawodowymi w sektorze 

odpadów dotyczacych istotnych z ich punktu widzenia zmian. Biuletyn sektora odpadów, 
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oparty na sprawozdaniach zwiazków zawodowych, jest jednym ze sposobów realizacji 
tego celu. 

 
Obszary dalszej pracy nad zagadnieniami z zakresu BHP obejma: 
• Zbiórke, obchodzenie sie, transport oraz wywóz odpadów szpitalnych. Dotyczy to równiez 

kolegów / kolezanek pracujacych w sluzbie zdrowia; 
• Reczne obchodzenie sie z ladunkami (podnoszenie); 
• Zagrozenia zwiazane z segregacja i recyklingiem odpadów; 
• Federacja EPSU zbada mozliwosci konkretnych projektów przez Biuro Techniczne ds. 

BHP ETUC (European Trade Union Confederation – Europejska Federacja Zwiazków 
Zawodowych) ; 

• Omówienie klauzuli dotyczacej BHP z odpowiednimi Europejskimi Radami Zakladowymi. 
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