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• Koszty, logistyka i osiągnięty poziom 
recyklingu

• Bezpieczeństwo mieszkańców (zwłaszcza 
dzieci i osób starszych)

• Ciasne, zatarasowane ulice, agresja, 
dalekie usytuowanie pojemników

Odbiór odpadów 

wyzwaniem dla 

gmin, mieszkańców 

i kierowców 

śmieciarek

• Terminowość odbioru odpadów

• Kilka lub kilkanaście osób ginie pod kołami 
śmieciarek w ciągu roku

• Uszkodzenia pojazdów i infrastruktury 
miejskiej przez kierowców śmieciarek

Bezpieczeństwo 

ekologiczne, ale 

równie ważne 

bezpieczeństwo 

mieszkańców i 

infrastruktury

Odpady, a bezpieczeństwo 
(w tym ekologiczne) w mieście



Czy gmina rozumie mieszkańców i firmy odbierające odpady ?

• Najważniejszy parametr to cena

• Nieznajomość prawa (np. usytuowanie pojemników w garażach 
podziemnych)

• Brak miejsc parkingowych, miejsc postoju dla śmieciarek

Czy mieszkańcy rozumieją gminę i firmę  odbierającą odpady

• Ciągłe zmiany przepisów powodują frustracje i zniechęcenie

• Zebrany odpad nie spełnia wymagań w punkcie odbioru

• Agresja wobec kierowców śmieciarek

Czy firmy odbierające rozumieją gminy i mieszkańców

• Wypadki powodowane przez kierowców śmieciarek

• Terminy odbiorów odpadów 

Wspólne zrozumienie to 
eko-bezpieczeństwo w mieście 



Bezpieczeństwo priorytetem SUEZ

SUEZ na równi traktuje bezpieczeństwo 

własnych pracowników podwykonawców 

i osób trzecich

Aż 3 z 10 Zasad Ratujących 

Życie dotyczy kierowców i ich 

bezpiecznego zachowania na 

drodze.



Edukacja urzędników 

• obejmująca umiejętność szacowania efektywnych i bezpiecznych wymogów 
dla mieszkańców i firm odbierających odpady (miejsca usytuowania 
pojemników, czas odbioru odpadów, przejazd dla śmieciarek)

Edukacja mieszkańców

• zasady segregacji, 

• uświadomienie mieszkańcom martwych stref i zagrożeń związanych ze 
śmieciarkami 

Edukacja kierowców

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas odbioru odpadów

• właściwe zachowanie wobec mieszkańców

Edukacja jako podstawowy element 
rozwiązywania problemów



Czytanie           

10%

Oglądanie filmu 30% 

Oglądanie prezentacji 50% 

Uczestniczenie w dyskusji 70%

Zrobienie czegoś samemu 90%

Pasywne 

Aktywne

Ilustracja pokazująca zależność 
pomiędzy zaangażowaniem 

uczestnika szkolenia 
a zapamiętywaniem. 

Zrobienie czegoś samemu jest najskuteczniejszym 

sposobem szkolenia!

Piramida przyswajania wiedzy





• SUEZ Polska rozpoczął cykl wirtualnych szkoleń dla 
swoich pracowników w obszarze bezpieczeństwa pracy

• Takie szkolenia można również wykonywać dla 
mieszkańców i młodzieży (podczas pikników osiedlowych 
i w szkołach)

• Współpraca gmin i firm odbierających odpady

• Nieograniczone możliwości edukacji i weryfikacji 
nabytych umiejętności „na żywo”, eliminując 
równocześnie możliwość popełnienia tragicznych 
w skutkach błędów

Wirtualna rzeczywistość 

w służbie bezpieczeństwu
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