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Wstęp 

Robotnik oczyszczania miasta zaliczany jest do tzw. zielonych miejsc pracy (ZMP), 

czyli miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu. Zielone miejsca pracy - obejmują 

stanowiska różnych szczebli. Do zakresu ich zadań służbowych należy dbałość o ochronę 

środowiska. Dbałość ta polega na podejmowaniu przynajmniej jednego z poniższych działań: 

• oszczędnego i racjonalnego użytkowania zasobów materialnych, paliw oraz energii,  

• pozyskiwania środków na rozwiązania ekologiczne,  

• kreowania i upowszechniania technologii redukującej negatywny wpływ na środowisko,  

• monitorowania działań w zakresie ochrony środowiska, 

• kreowania i wdrażania rozwiązań rekultywacyjnych dla działalności inwazyjnej w 

środowisko. 

W chwili obecnej można zaobserwować rozkwit ZMP, który związany jest z rosnącą 

świadomością społeczną, że niepokojące zmiany klimatu, nasilające się klęski żywiołowe, 

zmiana ukształtowania terenu wynikają z działalności człowieka. Zahamowanie tego procesu 

wymaga zmian ekonomicznych, pozwalających na ochronę środowiska, przy zapewnieniu 

nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i warunków dla rozwoju ich kwalifikacji. Do 

ZMP zaliczana jest praca w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych, które uczestniczą 

w programach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności.[2] 

 

1. Zadania i wymagania robocze 

Robotnik oczyszczania miasta ma za zadanie  dbać o porządek, czystość i estetyczny 

wygląd terenów miejskich, w tym także terenów zielonych, a w okresie zimowym 

utrzymywać chodniki, place w stanie umożliwiającym poruszanie się pieszych i pojazdów.  

Oczyszczanie miasta polega na mechanicznym, a w razie konieczności ręcznym 

oczyszczaniu ulic, chodników, placów, opróżnianiu koszy na śmieci i koszy na odchody 

zwierzęce, usuwaniu śmieci  z trawników, skwerów, parków i poboczy dróg.   

Praca robotnika oczyszczania miasta należy do średnio ciężkich. Dominują czynności 

motoryczne, wymagające dobrej ogólnej sprawności organizmu. Wykorzystywane są proste 

maszyny i urządzenia ręczne. Podstawowymi narzędziami pracy robotnika oczyszczania 

miasta są: grabie, motyka, sekator, konewka, przyrząd do zbierania śmieci, przyrząd do 

zbierania odchodów zwierzęcych. 

 W małych aglomeracjach miejskich praca w tym zawodzie nie wymaga 8 godzinnego 

dnia pracy, stąd łączony jest często z pomocniczym robotnikiem przy konserwacji terenów 
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zieleni. W wyniku czego do tego zawodu przydzielane są czynności należące do innych 

pracowników tj. utrzymanie zieleni na terenach miejskich (koszenie trawników, wykaszanie 

chwastów na poboczach dróg, sadzenie kwiatów w rabatach i podlewanie ich). 

Wymienione czynności robotnik wykonuje samodzielnie na powierzonym mu odcinku 

pracy. 

 

2. Środowisko pracy 

Stanowisko pracy 

 Robotnik oczyszczania ulic 

 Pracownik do spraw utrzymania czystości w mieście 

 Robotnik komunalny 

 Pracownik do spraw oczyszczania/odśnieżania ulic 

 

Materialne środowisko pracy  

Robotnik oczyszczania miasta pracuje wyłącznie na wolnym powietrzu, jest przez to 

narażony bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych i pogodowych (upał, mróz, 

opady śniegu, deszcz). Osoby wybierające ten zawód, aby prawidłowo wykonać swoją pracę 

(bez względu na porę roku i pogodę) muszą być przygotowane na pracę w zmiennej 

temperaturze powietrza oraz w warunkach obniżonej widoczności, przy słabym oświetleniu 

ulicznym. Dodatkowym utrudnieniem jest kontakt z hałasem ulicznym i spalinami. 

Chorobami zawodowymi robotnika oczyszczania miasta są przewlekłe zapalenia 

oskrzeli (niekorzystne warunki pogodowe, ujemne temperatury) oraz możliwość 

przewlekłych chorób narządów ruchu (zapalenie stawów, zmiany reumatyczne).  

Zagrożenia te mogą być zminimalizowane pod warunkiem stosowania się do zaleceń 

BHP. 

 

Warunki społeczne  

Robotnik oczyszczania miasta pracuje indywidualnie i samodzielnie. Sam wykonuje 

pracę dotyczącą realizacji zadań stałych, dbając przy tym o ich terminową i właściwą 

realizację. Wykonuje ponadto inne doraźne zadania zlecone przez przełożonego. Na tym 

stanowisku kontakty z innymi pracownikami są możliwe, ale nie konieczne. Wszelkie 

zaniedbania w realizacji zadań mogą narażać go na konflikty z ludźmi. 
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Warunki organizacyjne 

Praca na stanowisku robotnika oczyszczania miasta jest jednozmianowa. Godziny pracy 

są stałe. Z reguły praca trwa do 6 godzin efektywnie przepracowanego czasu dziennie. W 

zasadzie nie ma potrzeby pracy w dni ustawowo wolne od pracy. Może się jednak zdarzyć 

wyjątek w obliczu klęski żywiołowej lub w innych nieprzewidzianych przypadkach. 

Przełożony kontroluje wykonanie zadań okresowo (w przypadku zadań rutynowych), zlecane 

doraźnie zadania mogą być nadzorowane ściśle, nawet w trakcie ich wykonywania. 

Robotnik oczyszczania miasta pracuje w ubraniu roboczym. Przydziela się mu także 

przewidziane przepisami BHP środki ochrony i higieny osobistej. Pracownik odpowiada 

materialnie za przydzielone do wykonania zadań, urządzenia i sprzęt, a także jest 

współodpowiedzialny za mienie zakładu zlokalizowane w miejscach wyznaczonych do jego 

pracy. 

 

3. Wymagania psychologiczne 

 Zadania i czynności wykonywane przez robotnika oczyszczania miasta stawiają przed 

nim szereg wymagań. Pożądane cechy to: umiejętność pracy w szybkim tempie, 

wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, łatwość przestawienia się z jednej czynności 

na drugą oraz samodzielność, gdyż sam musi organizować i wykonywać swoją pracę. 

Niezbędna jest również gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych 

(kontakt z odpadami).  

 

4. Wymagania fizyczne i zdrowotne 

Większość prac wykonywanych przez robotnika oczyszczania miasta wymaga wysiłku 

fizycznego. Najważniejszą cechą wymaganą od kandydata do pracy jest wysoka ogólna 

wydolność fizyczna. Przydatna jest również silna budowa ciała, duża sprawność układów: 

krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego, oraz oddechowego, duża sprawność narządu 

równowagi. 

Istnieje możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych np. niedosłyszących, o ile 

można się z nimi porozumiewać lub ze średnimi wadami wzroku, jeżeli jest możliwa korekta 

wady. 

5. Warunki podjęcia pracy w zawodzie 

W zawodzie robotnika oczyszczania miasta zatrudniani są przede wszystkim 

mężczyźni, gdyż większość zadań wymaga wysiłku fizycznego. Odnośnie wykształcenia  to 
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nie ma szczególnych wymagań. Z reguły wystarczy ukończenie szkoły podstawowej lub 

gimnazjalnej, choć łatwiej wykonywać pracę robotnika oczyszczania miasta, kiedy ma się 

ukończoną szkołę zawodową. Niektórzy pracodawcy preferują także posiadanie dodatkowych 

kwalifikacji np. kurs florystyczny, w ramach którego osoba nabywa umiejętności aranżacji 

zieleni miejskiej. 

6. Możliwość awansu w hierarchii zawodowej 

W tym zawodzie nie ma w zasadzie możliwości awansu, tzn. osiągania coraz wyższych 

stopni w hierarchii organizacyjnej i zawodowej. Pracując odpowiednio długo i zdobywając 

doświadczenie, można liczyć na stanowisko brygadzisty zespołu pracowników. 

 

7. Możliwość podjęcia pracy przez dorosłych 

Robotnikiem oczyszczania miasta można zostać w każdym wieku, przy spełnianiu 

wymagań zdrowotnych. Staż pracy czy przerwy w zatrudnieniu nie mają znaczenia. 

 

8. Pracodawcy i zarobki 

Robotnik oczyszczania miasta to zawód przydatny w dużych i średnich aglomeracjach 

miejskich. Jest to zawód typowo miejski. Zarobki zależą od instytucji, w której pracuje tzn. 

czy jest ona państwowa czy prywatna. W dużych przedsiębiorstwach państwowych w 

granicach najniższej krajowej, w małych firmach specjalistycznych nawet znacznie ją 

przekraczają. Robotnik oczyszczania miasta według „wielkich” grup zawodów należy do 

grupy o nazwie „pracownicy przy pracach prostych”, której przeciętne wynagrodzenie 

przedstawia tabela 1.[1] 

 

 

Tabl.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zatrudnionych według „wielkiej” 

grupy zawodów - „pracownicy przy pracach prostych” w październiku 2010r. 

Symbol i nazwa wielkiej grupy 

zawodów wg KZiS 

Ogółem Płeć Sektor 

mężczyźni kobiety publiczny prywatny 

w złotych 

Pracownicy przy pracach prostych 2074,15 2384,43 1871,63 2074,11 2074,18 
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W ostatnich latach, w związku z koniecznością prowadzenia polityki oszczędnościowej 

i racjonalizacji  zatrudnienia, wiele zakładów pracy rezygnuje z zatrudniania pracowników 

wyłącznie na etacie robotnika oczyszczania miasta. Zadania i czynności należące do tego 

zawodu są przydzielane innym pracownikom albo powierzane wyspecjalizowanym firmom. 

Na rynku pracy liczba kandydatów do wykonywania tego zawodu przewyższa liczbę wolnych 

miejsc pracy. Najłatwiej jest o taką pracę w ośrodkach, w których funkcjonuje duża ilość 

wielkich i średnich podmiotów gospodarczych.  

 

9. Zawody pokrewne 

 Dozorca 

 Ładowacz nieczystości stałych 

 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz) 

 Robotnik placowy 

 Zamiatacz 

 Zmywacz okien (czyściciel szyb) 
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