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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
Numer i tytuł 

kontroli 
I/16/010 – Postępowanie z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych województwa 
wielkopolskiego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Irena Wróblewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/65/2016 z 14 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrzeszowie, 
aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów (dalej: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Marek Nowiński, Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia1 (dalej: Prezes 
Zarządu)2. 

(dowód: akta kontroli, str. 5, 13) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania podejmowane w latach 2014-2016 (I 
półrocze) w celu unieszkodliwienia odpadów medycznych wytworzonych 
w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. 

Negatywną ocenę uzasadnia przede wszystkim przekazanie odpadów medycznych 
wytworzonych w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w latach 2014 – 2016 (do czasu 
kontroli NIK), w celu ich transportu do miejsca unieszkodliwienia, nieuprawnionemu 
podmiotowi; przyjmowanie nieprawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających 
unieszkodliwienie tych odpadów, a także nierzetelne i niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prowadzenie ich ewidencji. 
Na sformułowanie tej oceny wpływ miały również pozostałe stwierdzone nieprawidłowości 
polegające na: wykazaniu w sprawozdaniu za 2015 r. niezgodnej ze stanem faktycznym 
masy wytworzonych odpadów oraz wytworzeniu w tym okresie odpadów medycznych w 
ilości przekraczającej wielkości określone  w pozwoleniu. 

 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Postępowanie z odpadami medycznymi. 
1. Masa 11,560 Mg odpadów medycznych (wszystkich rodzajów) wytworzonych 
w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w 2015 r. była mniejsza o 5,5 punktów procentowych 
od masy odpadów medycznych wytworzonych w 2014 r. Większa niż w 2014 r. ilość 
wytworzonych odpadów medycznych dotyczyła odpadów oznaczonych kodem 18 01 03 i 

                                                           
1 Zarząd spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w toku kontroli, 

był jednoosobowy.  
2 Do 30 czerwca 2015 r. Krzysztof Wywrot był zarządcą Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie. Od 1 lipca 
2015 r. pełniącym obowiązki dyrektora został Marek Nowiński. Po przekształceniu, w dniu 6 listopada 2015 r. ZZOZ 
w Ostrzeszowie w Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Ostrzeszowie, prezesem zarządu został Marek Nowiński. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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Uzasadnienie 
 oceny ogólnej 
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18 01 09 (wzrost o odpowiednio: 2,4 i 40 punktów procentowych). W latach 2014-2016 (I 
półrocze) w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia nie podejmowano działań zapobiegających 
powstawaniu odpadów medycznych lub ograniczających ich ilość.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że istotą działalności szpitala jest hospitalizacja pacjentów, a ta 
nierozłącznie wiąże się z wytwarzaniem odpadów medycznych. Rozwój technologii 
medycznej powoduje, że odpadów będzie coraz więcej, ponieważ sprzęt i materiały 
wielokrotnego użycia zastąpiono jednorazowym sprzętem i materiałami. 

(dowód: akta kontroli, str. 206-211, 574) 

2. W latach 2014-2016 (I półrocze) w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia obowiązywała 
„Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi4. Celem instrukcji było wprowadzenie 
racjonalnych zasad postępowania z odpadami medycznymi, a także prawidłowe 
monitorowanie i nadzorowanie gospodarki tymi odpadami w oddziałach szpitalnych, 
pracowniach, gabinetach zabiegowych, aptece szpitalnej oraz bloku operacyjnym. W 
instrukcji przypisano odpowiedzialność na poszczególnych etapach postępowania z 
odpadami medycznymi. W załączniku nr 1 do instrukcji wyszczególniono rodzaje odpadów 
medycznych wytwarzanych w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, ich charakterystykę oraz 
miejsce powstawania. W instrukcji określono zasady transportu wewnętrznego, 
magazynowania, postępowania z odpadami o ostrych końcach i krawędziach. Powyższe 
uregulowania były zgodne z postanowieniami obowiązującego do 24 stycznia 2016 r. 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi5.   
W obowiązującej instrukcji postępowania z odpadami medycznymi nie określono zasad 
postępowania zapobiegających powstawaniu odpadów medycznych lub ograniczających ich 
ilość. 

(dowód: akta kontroli, str. 526-550) 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach6, każdą działalność, w 
tym hospitalizację pacjentów należy tak zaplanować i realizować, aby w pierwszej 
kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość. Obowiązek 
poddawania odzyskowi odpadów, powstaniu których, nie udało się zapobiec, sformułowany 
został natomiast w art. 18 ust. 2 tej ustawy. Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 24 
lipca 2015 r.7 wskazał rodzaje odpadów medycznych, których odzysk jest dopuszczalny. 
3. W wyniku oględzin sposobu postępowania z odpadami medycznymi, 
wytworzonymi w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia stwierdzono, że był on zgodny 
z obowiązującą w tym zakresie procedurą. W szczególności ustalono, że: 

- odpady medyczne oznaczone kodem 18 01 02, 18 01 03 i 18 01 09 zbierane były 
w odrębnych pojemnikach i workach;  

- worki jednorazowego użycia umieszczone były na stelażach lub w sztywnych 
pojemnikach; 

- odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbierane były do pojemników 
jednorazowego użycia; 

- pojemniki i worki zapełniane były do 2/3 ich objętości, w sposób zapewniający ich 
bezpieczne zamknięcie; 

-każdy pojemnik i worek posiadał kod odpadów w nim przechowywanych, 
oznaczenie wytwórcy odpadów, datę zamknięcia; 

- odpady medyczne magazynowane były w odrębnym, oddalonym o ok. 50 m od 
Szpitala budynku, posiadającym niezależne wejście, zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych,  

                                                           
4 W okresie objętym kontrola obowiązywała: instrukcja postępowania z odpadami medycznymi zatwierdzona 17 maja 2013 r. 

przez dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zatwierdzona 10 grudnia 2015 r. przez zastępcę dyrektora ds. 
medycznych.  

5 Dz. U. Nr 139, poz. 940 (obowiązujące do 24 stycznia 2016 r.) 
6 Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. 
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 1116 
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- w magazynie tym znajdowało się stacjonarne urządzenie chłodnicze, 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; wyposażone w termometr 
wewnętrzny, który w czasie oględzin wskazywał 50C;  

- w oddziałach szpitalnych znajdowały się przenośne urządzenia chłodnicze 
(lodówki) do przechowywania odpadów medycznych; 

- transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca ich wytworzenia do miejsca 
magazynowania odbywał się zielonymi, zamykanymi kontenerami. 

 (dowód: akta kontroli, str. 183-205) 

4. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia miało pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydane· 
20 czerwca 2013 r. przez Starostę Ostrzeszowskiego, którego ważność upłynie z dniem 31 
grudnia 2022 r. Prezes Zarządu, w trakcie kontroli NIK, tj. 8 sierpnia 2016 r. wystąpił do 
Starosty Ostrzeszowskiego o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczącą 
aktualizacji danych adresowych oraz zwiększenia dopuszczalnej ilości wytwarzanych 
odpadów medycznych. Decyzją z dnia 7 września 2016 r. Starosta Ostrzeszowski zmienił 
ww. decyzję. 

(dowód: akta kontroli str. 46-65)  

5. Na podstawie kart przekazania odpadów, ewidencji odpadów, faktur i sprawozdań 
ustalono, że w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, w latach 2014-2015 wytworzone zostały 
odpady medyczne o następujących kodach i masie: 

- w 2014 r.: 18 01 02 – 0,422 Mg i 18 01 03 – 11.804 Mg oraz 18 01 09 – 0,010 Mg; 

- w 2015 r.: 18 01 02 – 0,432 Mg i 18 01 03 – 11.114 Mg oraz 18 01 09 – 0,014 Mg. 

(dowód: akta kontroli, str. 206-211, 263-347) 

6. Na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, w okresie objętym kontrolą nie były 
unieszkodliwiane odpady medyczne.  

(dowód: akta kontroli, str. 206-211) 

7. W Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia prowadzone były karty ewidencji odpadów 
medycznych. Z wyjaśnień st. inspektora wynika, że ewidencja odpadów medycznych 
sporządzana była pod koniec miesiąca na podstawie karty przekazania odpadów. 

(dowód: akta kontroli, str. 414-472, 562) 

8. W lutym 2014 r, nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi w Ostrzeszowskim 
Centrum Zdrowia objęty został audytem odnawiającym, w oparciu o normę PN-EN ISO 
9001:2009. W raporcie z tego audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny przeprowadził w Ostrzeszowskim Centrum 
Zdrowia, w lipcu 2015 r. kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego, 
postępowania zapobiegającego szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w warunkach 
szpitalnych oraz realizacji wymogów dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Stwierdzona w wyniku tej kontroli nieprawidłowość polegała na tym, że odpady 
medyczne niebezpieczne zbierane na położnictwie i neonatologii przenoszone były ręcznie 
do brudownika znajdującego się na ginekologii.  

Specjalista ds. epidemiologii opracowała plany kontroli na lata 2014-2016. W każdym z 
tych lat przewidziane były kontrole w zakresie postępowania z odpadami i ich segregacją. 
W wyniku kontroli magazynu odpadów medycznych w dniu 23 października 2014 r. 
kontrolująca stwierdziła uszkodzenie urządzenia podgrzewającego wodę. Awarię usunięto. 

(dowód: akta kontroli: str.354, 364, 372-374, 376-392) 

9. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia terminowo przekazało Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w 
2014 r. i w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 206-211) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Ewidencja odpadów medycznych w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia prowadzona była 
nierzetelnie i niezgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach. W jednostce tej nie ustalano 
(nie ważono) faktycznej ilości wytworzonych odpadów medycznych, lecz przyjmowano 
dane w tym zakresie przedstawione przez odbiorcę tych odpadów. Skutkiem tego w kartach 
ewidencji odpadów medycznych nie wykazywano faktycznej ilości tych odpadów, lecz 
masę odebraną przez odbiorcę i wykazaną przez niego w kartach przekazania odpadów. 
Sporządzanie kart przekazania odpadów przez odbierającego odpady naruszało art. 69 ust. 
1 ustawy o odpadach, zgodnie z którym kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz 
odpadów, który przekazuje odpady.   

Odpowiedzialna za te zadania pracownica wyjaśniła, że: ewidencja odpadów medycznych 
wypełniana była pod koniec miesiąca na podstawie karty przekazania odpadu, z uwagi na 
brak wagi w każdym oddziale; obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące zakupu wag lub 
jednej wagi do zbiorowego pomiaru; odpady są zbierane dwa razy w ciągu dnia i wkładane 
do pojemnika, ale nie są ważone; kierowca odbierający odpady przyjeżdża, zabiera klucz z 
sekretariatu, idzie do magazynu odpadów, dokonuje pomiaru wagi odbieranych odpadów 
medycznych i zapisuje ją oraz numer rejestracyjny pojazdu w karcie przekazania odpadu, 
która znajduje się w sekretariacie. Dodała, że od początku współpracy z odbiorcą odpadów 
przyjęte było, że kierowca waży odpady i wypełnia kartę przekazania odpadów medycznych 
oraz, że Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podejmie działania wyjaśniające poprawność 
wypełnienia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą.  
Prezes Zarządu wyjaśnił, że obecnie kontrolowana jednostka jest w trakcie rozwiązywania 
sprawy codziennego ważenia odpadów medycznych i prowadzenia ich ewidencji. 

(dowód: akta kontroli, str. 410-473, 562, 563, 566 583, 585, 586) 
W ocenie NIK, powstaniu tej nieprawidłowości sprzyjał brak zapisów w obowiązującej 
instrukcji dotyczący sposobu i terminu prowadzenia zeszytu ewidencji odpadów oraz 
sporządzania kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów8, a także wskazania osób 
odpowiedzialnych za realizację tych zadań.  
2. W sprawozdaniu: „zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach 
wytworzonych odpadów”, sporządzonym w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia za 
2015 r. wykazana została masa 14 Mg odpadów medycznych o kodzie 18 01 09, 
podczas, gdy z dokumentacji źródłowej wynikało, że było ich 0,014 Mg.  
Pracownica odpowiedzialna za sporządzenie tego sprawozdania wyjaśniła, że 
rozbieżność w podanej ilości wynikała z błędnego zapisu, którego nie zauważono. 

(dowód: akta kontroli, str. 206-211, 333, 562) 
3. Ilości odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 i 18 01 03, wytworzone 
w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w 2014 r., przekroczyły wartości 
dopuszczalne9, określone w decyzji Starosty Ostrzeszowskiego odpowiednio 
o: 0,095 Mg i 0,864 Mg.  
Pracownica odpowiedzialna wyjaśniła, że wzrost odpadów wiąże się z rozwojem 
technologicznym, gdzie sprzęt wielokrotnego użycia zastąpiono jednorazowym, 
a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia wystąpiło już z wnioskiem do Starosty 
o zwiększenie dopuszczalnej ilości wytwarzania odpadów medycznych.  
Starosta Ostrzeszowski decyzją z dnia 7 września 2016 r. zwiększył dopuszczalną 
masę wytwarzanych w ciągu roku odpadów o kodzie 18 01 02 do 0,475 Mg, 
a o kodzie 18 01 03 do 12,984 Mg. 

(dowód: akta kontroli, str. 53, 54, 62, 63, 206-211, 525, 559) 
4. Dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych, 
wytworzonych w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, w latach 2014-2016 
(I półrocze), które przekazane zostały przez Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie, 
nie zostały podpisane przez upoważnionego do tego pracownika zakładu10, co było 
niezgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. 
                                                           
8 NIK zwraca także uwagę, że po wprowadzeniu wzoru karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów, 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), nie zaktualizowano i nadal są stosowane druki wcześniej obowiązujące. 
Odpowiedzialna pracownica wyjaśniła, że instrukcja postępowania z odpadami medycznymi jest w trakcie przeglądu i 
aktualizacji i powyższe uwagi zostaną w niej uwzględnione. 

9 Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV-7245.1243.2015 r. z dnia 22 września 2015 r.  
10 Z wyjątkiem dokumentów za marzec, kwiecień i maj 2014 r. 
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w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 
medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych11. Dysponowanie prawidłowo 
podpisanymi dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie tych odpadów jest 
niezbędne do zwolnienia Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia z odpowiedzialności 
za ich zbieranie lub przetwarzanie, stosownie do art. 27 ust. 5 oraz art. 27 ust. 6 
ustawy o odpadach. Stwierdzono ponadto przypadki braku w tych dokumentach 
pełnej daty unieszkodliwienia odpadów. 

(dowód: akta kontroli, str. 406-473, 558,559, 587) 
W ocenie NIK, nieprawidłowości tych nie usprawiedliwiają wyjaśnienia 
odpowiedzialnego pracownika, który nie zweryfikował upoważnienia pracownika 
wystawiającego ww. dokumenty, a tłumaczył to wewnętrznymi procedurami 
obowiązującymi w podmiocie unieszkodliwiającym odpady, które dopuszczały 
jednoosobowe wystawianie i podpisywanie dokumentu potwierdzającego ich 
unieszkodliwienie. 
 
Najwyższa Izba Kontroli, ocenia negatywnie sposób postępowania z odpadami 
medycznymi, wytworzonymi w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w latach 2014-2016 (I 
półrocze).  

 

2. Wykonanie umów z podmiotami odbierającymi odpady 
medyczne. 
1. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zawarło z podmiotem odbierającym i utylizującym 
odpady medyczne dwie umowy: w dniu 24 lipca 2012 r. na okres od 1 września 2012 r. do 
31 października 2015 r. oraz 28 września 2015 r. na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 
października 2018 r. Wartość przedmiotu ww. umów wynosiła odpowiednio: 92.723,45 zł 
i 95.780,88 zł brutto.  

(dowód: akta kontroli, str. 121-132, 172-182) 

2. Wyboru wykonawcy odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych w latach 
2012-2014 dokonano w trybie przetargu nieograniczonego określonego w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12. W 2015 r. do wyboru 
wykonawcy tych usług nie stosowano przepisów tej ustawy, gdyż wartość 
przedmiotu umowy nie przekroczyła 30.000 euro. 

(dowód: akta kontroli, str. 70-120, 134-135) 

3. Koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Ostrzeszowskiego Centrum 
Zdrowia, w latach 2014-2015 i w I półroczu 2016, wyniosły odpowiednio: 31.717,79 zł; 
25.598,76 zł i 19.798,51. Jednostkowy koszt transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadów 
medycznych wyniósł odpowiednio 2.581,20 zł; 2.541,79 zł i 2.559,60 zł (do 30 czerwca).   

(dowód: akta kontroli str. 342)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, zarządzeniem 
z dnia 25 kwietnia 2015 r. określił zasady udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
Udzielenie, w 2015 r., zamówienia publicznego na odbiór i unieszkodliwienie 
odpadów medycznych, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, odbyło się bez 
stosowania przepisów tego zarządzenia.  
Specjalista ds. zamówień publicznych wyjaśniła, m.in., że Komisja podjęła decyzję 
o przeprowadzeniu postępowania wzorem przetargu nieograniczonego, w którym 
zostały zachowane znaczne jego znamiona, a postępowanie wszczęto w formie 

                                                           
11 Dz. U. z 2014 r. poz. 107 
12 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.  
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określonej, jako „quasi” przetarg nieograniczony dla zapewnienia szerokiej 
konkurencji.  

(dowód: akta kontroli, str. 66-69, 134-171, 570, 571) 

2. W latach 2014 -2016 (do czasu kontroli NIK) Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 
przekazywało wytworzone odpady medyczne, w celu ich transportu do miejsca 
unieszkodliwienia, nieuprawnionemu podmiotowi (MZO w Ostrowie Wielkopolskim). 
Podmiot ten nie został wybrany w wyniku przeprowadzonych postępowań, nie została z nim 
zawarta umowa na transport odpadów medycznych, nie został także wskazany, jako 
podwykonawca Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Koninie, z którym Ostrzeszowskie 
Centrum Zdrowia zawarło umowy13 na odbiór własnym transportem oraz 
unieszkodliwianie i utylizację tych odpadów. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia nie 
zweryfikowało uprawnień MZO w Ostrowie Wielkopolskim do gospodarowania 
wytworzonymi przez siebie odpadami medycznymi.  
Odpowiedzialna pracownica wyjaśniła, że 21 lutego 2016 r. Zakład Utylizacji 
Odpadów w Koninie poinformował o powierzeniu MZO odbioru odpadów, oraz, że 
błędem było nie spisanie na powyższą okoliczność aneksu do umowy. Ponadto 
wyjaśniła, że Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podejmując współpracę z Zakładem 
Utylizacji Odpadów w Koninie uznało, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
usługę – odbiór odpadów. 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że odbiór odpadów odbywa się transportem 
specjalistycznym organizowanym przez wykonawcę usługi i na jego 
odpowiedzialność, a organizowanie dostawy odpadów medycznych do spalarni 
w Koninie nie jest obowiązkiem po stronie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.  

 (dowód: akta kontroli, str. 96, 166, 559, 563, 574, 585, 586) 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach, Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia mogło 
przekazać swoje odpady medyczne wyłącznie podmiotowi posiadającemu zezwolenie na 
ich zbieranie.  
 
Najwyższa Izba Kontroli, negatywnie ocenia wykonanie umów z podmiotem odbierającym 
odpady medyczne w celu ich unieszkodliwienia. 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny  wynikające z ustaleń kontroli, NIK, na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. uregulowanie zasad transportu wytworzonych odpadów medycznych do 
miejsca ich unieszkodliwiania oraz zapewnienie przekazywania tych 
odpadów podmiotom; posiadającym wymagane zezwolenia,  

2. rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami  prowadzenie ewidencji 
odpadów medycznych; 

3. wyegzekwowanie od podmiotu unieszkodliwiającego zakaźne odpady 
medyczne potwierdzania tego faktu przez upoważnionych do tego 
pracowników.   

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 

                                                           
13 Nr ZZOZ/ZP-9/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. i nr ZZOZ/K/-2/2015 r. z dnia 28 września 2015 r.  
14 Dz. U. z 2015 r., poz.1096 ze zm. oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 677. 
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21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w 
Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, 14 października 2016 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler: 

 Irena Wróblewska 
specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 z up. Grzegorz Malesiński 

wicedyrektor 
 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 


