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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 Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/79/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu (dalej: SP ZOZ  
w Gostyniu), ul. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Miadziołko, Dyrektor. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 1 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania podejmowane w SP ZOZ 
w Gostyniu w latach 2014-2016 (I półrocze) w celu unieszkodliwienia wytworzonych 
odpadów medycznych. 

 

Negatywną ocenę uzasadnia przede wszystkim niedopełnienie obowiązku 
udokumentowania unieszkodliwienia części zakaźnych odpadów medycznych 
wytworzonych w latach 2014-2016 (I półrocze), a także niegospodarne 
postępowanie polegające na zapłacie za usługę unieszkodliwienia tych odpadów, 
pomimo braku jej udokumentowania.  
Na sformułowanie tej oceny wpływ miały również pozostałe stwierdzone 
nieprawidłowości polegające na wykazaniu w sprawozdaniach nieprawdziwych 
danych o ilości wytworzonych odpadów medycznych w latach 2014-2015 oraz 
niezgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniu ewidencji tych odpadów. 
W ocenie NIK powstaniu tych nieprawidłowości sprzyjało nieustalenie w SP ZOZ  
w Gostyniu systemu kontroli zarządczej.,  

 

 

 

 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową 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. 

 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Postępowanie z odpadami medycznymi 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach2, każdy, kto podejmuje działania 
powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie 
działania planować, projektować i prowadzić w taki sposób, aby w pierwszej 
kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość. Jeżeli 
natomiast nie udało się zapobiec powstaniu odpadów medycznych, ich 
posiadacz obowiązany jest w pierwszej kolejności poddać je odzyskowi. Rodzaje 
odpadów medycznych, których odzysk jest dopuszczalny określone zostały 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. 

W latach 2014 -2016 (I półrocze) SP ZOZ w Gostyniu, nie zaplanował i nie 
wprowadził żadnych działań zapobiegających powstawaniu odpadów 
medycznych lub ograniczających ich ilości. 

Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu stwierdził, co następuje: „Szpital w Gostyniu nie 
może podjąć działania mającego na celu ograniczenie ilości odpadów i ich 
planowanie, ponieważ szpital nie jest w stanie do końca przewidzieć, z jakimi 
schorzeniami będą hospitalizowani pacjenci. Stan chorobowy pacjentów i ich 
leczenie ma wpływ na ilość wytworzonych odpadów.” 

(dowód: akta kontroli str. 7-13) 

2. W SP ZOZ w Gostyniu obowiązywała procedura postępowania z odpadami 
medycznymi, opracowana 30 sierpnia 2013 r., która była dwukrotnie 
aktualizowana (16 września 2014 r. i 1 września 2015 r.). Celem tej procedury 
było m. in. zapobieganie zakażeniom szpitalnym spowodowanym przez 
nieprawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 14-56) 

3. W wyniku przeprowadzonych oględzin sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi w SP ZOZ w Gostyniu stwierdzono m. in., że są one gromadzone 
w następujący sposób: w workach w kolorze czerwonym odpady o kodzie  
18 01 02 i 18 01 03; w workach w kolorze niebieskim odpady o kodzie 18 01 04  
i 18 01 07; w workach w kolorze żółtym odpady o kodzie 18 01 09. Worki te 
umieszczone były w twardych pojemnikach. Odpady medyczne o ostrych 
końcach zbierane były w jednorazowych twardych pojemnikach. Pojemniki 
i worki nie były zapełnione więcej niż w 2/3 ich pojemności. Odpady o kodzie  
18 01 02, magazynowane były w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy 
budynku głównego szpitala. Pomieszczenie to było zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Ściany pomieszczenia były zawilgocone,  
a w niektórych miejscach pozbawione tynku.  Podłoga w pomieszczeniu nie 
została wykonana z materiałów gładkich. SP ZOZ w Gostyniu posiadał 
pomieszczenie przeznaczone do mycia, dezynfekcji i przechowywania środków 
transportu wewnętrznego. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 

4. Do dnia 30 czerwca 2014 r., w SP ZOZ w Gostyniu obowiązywała decyzja 
Starosty Gostyńskiego, określająca m. in. masę 15,0 Mg odpadów o kodzie  
18 01 03, 18 01 80 i 18 01 82 dopuszczoną do wytworzenia w ciągu roku.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

                                                           
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. 
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5. SP ZOZ w Gostyniu w okresie objętym kontrolą wytworzył następujące ilości 
odpadów medycznych: 

a. w 2014 r., - 647 kg odpadów o kodzie 18 01 02 oraz 21.786 kg odpadów  
o kodzie 18 01 03.  

b. w 2015 r., - 642 kg odpadów o kodzie 18 01 02 oraz 20.978 kg odpadów  
o kodzie 18 01 03.  

c. w 2016 r (I półrocze), wytworzono 352 kg odpadów o kodzie 18 01 02  
i 10.740 kg odpadów o kodzie 18 01 03.    

(dowód: akta kontroli str.61. 7-13) 

6. Ewidencja odpadów medycznych prowadzona była w SP ZOZ w Gostyniu  
z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadów.    

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

7. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu 
przeprowadził w SP ZOZ w Gostyniu jedną kontrolę w 2014 r i jedną w 2016 r. 
Kontrole te nie dotyczyły postępowania z odpadami medycznymi.  

 (dowód: akta kontroli str.257-271. 272-275) 

8. W wyniku przeprowadzonych w SP ZOZ w Gostyniu kontroli wewnętrznych 
dotyczących postępowania z odpadami medycznymi (jednej w 2014 r., dwóch  
w 2015 r. i jednej w 2016 r.) stwierdzono: 

a. w 2014 r. - brak daty otwarcia pojemnika na odpady ostre w oddziale 
noworodków. W ramach realizacji zaleceń przeprowadzono szkolenie 
wewnętrzne na temat postępowania z odpadami medycznymi; 

b. w 2015 r., nieprawidłową segregację odpadów w oddziale wewnętrznym 
oraz zły stan sanitarny pojemnika na odpady. Ponadto, na oddziale 
dziecięcym, w jednym z pojemników odpady zakaźne gromadzone były  
w worku o nieodpowiednim kolorze, a pojemnik na odpady zakaźne na sali 
operacyjnej nie zawierał informacji o dacie otwarcia. Zalecenia pokontrolne 
polegały na szkoleniu wewnętrznym i instruktażu stanowiskowym 
dotyczącym postępowania z odpadami medycznymi; 

c. w 2016 r., w gabinecie zabiegowym oddziału wewnętrznego odpady 
komunalne zbierano razem z odpadami medycznymi.  Ponadto, w oddziale 
chirurgii ogólnej stwierdzone nieprawidłowości polegały na zbieraniu 
odpadów w niewłaściwym worku, braku wyznaczonego pojemnika na 
odpady specjalne, pojedynczych błędach w segregacji odpadów 
(w odpadach zakaźnych – opakowania po sprzęcie jednorazowym). 
Zalecenia polegały na instruktażu, co do sposobu postępowania  
z odpadami medycznymi i przestrzegania procedury obowiązującej  
w szpitalu. 

(dowód: akta kontroli str. 257-271)                                     
9. W SP ZOZ w Gostyniu nie ustanowiono systemu kontroli zarządczej określonej  

w art.68-69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.3 

Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu wyjaśnił, co następuje: „SP ZOZ w Gostyniu nie 
opracował Regulaminu kontroli zarządczej jednakże w jednostce występują elementy 
tejże kontroli, regulowane miedzy innymi w dokumentach takich jak: statut Szpitala, 

                                                           
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
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Regulamin Organizacyjny, Instrukcja Kancelaryjna, Instrukcja Inwentaryzacyjna, 
Instrukcja Kontroli i Obiegu Dokumentów, Procedury, instrukcje i zarządzenia 
wewnętrzne, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin pracy, Polityka 
rachunkowości. Szpital, od momentu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością 
prowadzi działania zgodne z PN–EN ISO9001:2009.” 

(dowód: akta kontroli str. 7-13) 

10. SP ZOZ w Gostyniu terminowo przedkładał marszałkowi województwa 
wielkopolskiego roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach  
i o gospodarowaniu odpadami. W sprawozdaniu za 2014 r. wykazano, że SP 
ZOZ w Gostyniu wytworzył 658 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 
oraz 21.125 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03.  Na podstawie kart 
przekazania odpadów ustalono, że SP ZOZ w Gostyniu przekazał 647 kg 
odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 oraz  21.139 kg odpadów 
medycznych o kodzie 18 01 03.                                  

W sprawozdaniu za 2015 r. wykazano, że SP ZOZ w Gostyniu wytworzył  
627 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 oraz  20.838 kg odpadów 
medycznych ·o kodzie 18 01 03.  Na podstawie kart przekazania odpadów ustalono, że 
SP ZOZ w Gostyniu przekazał 642 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 oraz 
20.336 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03.    

(dowód: akta kontroli str.61, 272-275)         

                                                                                 

W działalności SP ZOZ w Gostyniu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Prowadzenie w SP ZOZ w Gostyniu ewidencji odpadów medycznych  
z zastosowaniem wyłącznie kart przekazania odpadów było niezgodne z art. 67 
ust. 1 ustawy o odpadach. Z przepisu tego wynika, że posiadacz odpadów 
(w tym, posiadacz odpadów medycznych, jakim jest SP ZOZ w Gostyniu) 
prowadzi ewidencję tych odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów 
oraz karty ewidencji odpadów.   

Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu wyjaśnił, że Szpital prowadzi i posiada karty 
przekazania odpadów medycznych oraz karty potwierdzające ich utylizację. 
Dodał, że niezwłocznie zaprowadzone zostaną karty ewidencji odpadów. 

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 11) 

2. Przekazane przez SP ZOZ w Gostyniu Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego zbiorcze zestawienia o ilości wytworzonych odpadów w 2014 r. 
i 2015 r. zawierały nierzetelne dane. W sprawozdaniu za 2014 r. wykazano, że 
SP ZOZ w Gostyniu wytworzył 658 kg zakaźnych odpadów medycznych 
o kodzie 18 01 02 i 21.125 kg zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 
03, podczas gdy faktycznie wytworzono 647 kg zakaźnych odpadów 
medycznych  
o kodzie 18 01 02 i 21.139 kg zakaźnych odpadów medycznych o kodzie  
18 01 03.  W sprawozdaniu za 2015 r. wykazano, że w SP ZOZ w Gostyniu 
wytworzono 21.465 kg odpadów medycznych (w tym 627 kg o kodzie 18 01 02  
i 20.838 kg o kodzie 18 01 03), podczas gdy faktycznie wytworzono 20.978 kg 
tych odpadów (w tym 642 kg o kodzie 18 01 02 i 20.336 kg o kodzie 18 01 03).  

Wyjaśniając różnice pomiędzy ilością wytworzonych odpadów medycznych 
wykazanych w sprawozdaniach, a faktycznie wytworzonymi i ujętymi 
w prowadzonej ewidencji Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu stwierdził, co następuje: 
„Odnośnie sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wielkopolskiego informuję: za rok 2014 różnica pomiędzy sprawozdaniem, 
a wytworzonymi odpadami w szpitalu wynosiła 3 kg mniej, co wynika z błędu 
podsumowania na arkuszu kalkulacyjnym w komputerze. Za rok 2015 pracownik 
ZOZ w Gostyniu omyłkowo podwójnie wykazał w sprawozdaniu odpady z kodu 
180102.” 

                                                     (dowód: akta kontroli str. 12, 61, 272-276) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
sposób postępowania w SP ZOZ w Gostyniu w latach 2014-2016 (I półrocze) 
z wytworzonymi odpadami medycznymi. 

 

Wykonanie umów z podmiotami odbieraj ącymi odpady 
medyczne w celu ich unieszkodliwienia, a tak że 
egzekwowanie i przechowywanie obowi ązującej 
dokumentacji 

1. W okresie objętym kontrolą w SP ZOZ w Gostyniu obowiązywało 6 umów, 
zawartych z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA 
z siedzibą w Ostrowie WLKP (dalej: MZO). MZO posiadało aktualne pozwolenia 
na transport odpadów medycznych. Przedmiotem tych umów była usługa 
odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych. Pierwsza umowa, 
którą SP ZOZ zawarł z MZO w dniu 28 czerwca 2013 r obowiązywała do 
27 czerwca 2014 r. W umowach zapisano, że MZO dostarczać będzie odpady 
medyczne do unieszkodliwienia do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
w Koninie, gdzie nastąpi ich spalenie.  W umowie z dnia 14 lipca 2014 r., 
obowiązującej do 13 lipca 2015 uzgodniono odbiór 20.432 kg odpadów 
medycznych o kodzie 18 01 03 i 18 01 02 oraz dwóch kg odpadów o kodzie  
18 01 09. W umowie z dnia 17 lipca 2015 r., obowiązującej do 13 lipca 2016 r. 
uzgodniono odbiór 22.087 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 i 18 01 
02 oraz dwóch kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 09. 

(dowód: akta kontroli str. 277-314) 

W 2014 r., zutylizowano łącznie 5.671 kg odpadów medycznych, w tym 190 kg 
o kodzie 18 01 02 i 5.481 kg o kodzie 18.01.03,  natomiast wytworzono  
21.139 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 i 647 kg o kodzie 18 01 02. W 2015 
r., zutylizowano łącznie 20.869 kg odpadów medycznych, w tym 627 kg o kodzie 18 01 
02 oraz 20.242 kg o kodzie 18 01 03, natomiast wytworzono 20.336 kg odpadów 
medycznych o kodzie 18 01 03 i 642 kg o kodzie 18 01 02. W 2016 r. (I półrocze) 
zutylizowano 9.689 kg odpadów medycznych, w tym 16 kg odpadów o kodzie 18 01 02 
i 9.353 kg o kodzie 18 01 03, natomiast wytworzono 10.740 kg odpadów medycznych o 
kodzie 18 01 03 i 352 kg o kodzie 18 01 02.  
W I półroczu 2016 r. zapłacono MZO za utylizację 11.092 kg, pomimo że 
zutylizowanych zostało 9.689 kg tj. o 1.403 kg mniej.  

(dowód: akta kontroli str. 276 i 61) 

Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu, wyjaśniając różnicę pomiędzy faktyczną ilością odpadów 
oddanych do utylizacji w 2016 r., a ilością, za którą zapłacono MZO, podał: „Suma 
wytworzonych i przekazanych odpadów medycznych do MZO od stycznia do czerwca 
2016 r. wynosi 11.092 kg. Potwierdzenie utylizacji części odpadów medycznych(…) 
otrzymaliśmy w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2016 r. Firma wystawiła fakturę na odpady 
odebrane w ilości 11.092 kg. Niezgodności wynikają z procesu utylizacji prowadzonego 
przez MZO”.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-13 i 61) 
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2. Koszty SP ZOZ w Gostyniu związane z transportem i unieszkodliwieniem 
wytworzonych odpadów medycznych wyniosły:   

a. w 2014 r.- 57.629,36 zł za 21.786 kg odpadów (przy odpłatności 
w kwocie 2,70 zł za 1 kg odpadów medycznych.);  

b. w 2015 r – 56.898,51 zł za 20.985 kg odpadów (przy odpłatności 
w kwocie 2,72 zł za 1 kg odpadów medycznych);  

c. w I półroczu 2016 r. – 30.188,01 zł za 11.092 kg (przy odpłatności 
w kwocie 2,57zł za 1 kg odpadów medycznych).                           

(dowód: akta kontroli str. 277) 

3. Wyboru wykonawcy usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów 
medycznych dokonano poprzez zaproszenie do negocjacji, bez stosowania, na 
podstawie art. 4 pkt 8, ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych4. 

(dowód: akta kontroli str. 315-346) 

W działalności SP ZOZ w Gostyniu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. SP ZOZ w Gostyniu nie posiadał dokumentów potwierdzających 
unieszkodliwienie 16.115 kg zakaźnych odpadów medycznych wytworzonych 
w 2014 r., 109 kg zakaźnych odpadów medycznych wytworzonych w 2015 r. 
oraz 1.403 kg zakaźnych odpadów medycznych wytworzonych w I półroczu 
2016.  

                                                                [dowód: akta kontroli str. 61] 

Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o odpadach wytwórca zakaźnych odpadów medycznych 
jest zwolniony z odpowiedzialności za ich zbieranie lub przetwarzanie dopiero z chwilą 
dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego ich posiadacza przy 
zastosowaniu termicznego przekształcania odpadów w spalarni odpadów 
niebezpiecznych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 tej ustawy, potwierdzeniem przejścia 
odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów 
jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie. W umowach z 14 lipca 2014 r. oraz 14 
lipca 2015 r. zawarto obowiązek przekazywania przez MZO dokumentu 
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych, odebranych z SP 
ZOZ  
w Gostyniu. 
W wyjaśnieniach w powyższej sprawie Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu stwierdził: „W 
2014 r. firma odbierająca i utylizująca odpady medyczne nie przekazała nam wszystkich 
kart potwierdzających ich utylizację. Przepisy, do momentu ukazania się nowego 
rozporządzenia były w tej kwestii niejasne. Z chwilą zwrócenia się przez nas do firmy o 
bieżące przesyłanie nam potwierdzenia utylizacji odpadów, firma wywiązuje się z tego 
obowiązku.” 

[dowód: akta kontroli str. 7, 13, 278, 285] 
2.  SP ZOZ w Gostyniu zapłacił MZO za wszystkie odebrane przez ten zakład 

zakaźne odpady medyczne mimo, że uzyskał potwierdzenie utylizacji tylko 
części z nich. Dotyczyło to 16.115 kg zakaźnych odpadów medycznych 
wytworzonych w 2014 r., 109 kg zakaźnych odpadów medycznych 
wytworzonych w 2015 r. oraz 1.403 kg zakaźnych odpadów medycznych 
wytworzonych w I półroczu 2016. Zgodnie z postanowieniami umów zapłata 
winna nastąpić po wykonaniu przez MZO usługi unieszkodliwienia odebranych 
odpadów medycznych. 

[dowód: akta kontroli str. 61,276-301]    

                                                           
4 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. W zawartych umowach na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów 
medycznych, wytworzonych w SP ZOZ w Gostyniu zapisano, że obowiązkiem 
MZO jest ważenie odebranych odpadów medycznych oraz wystawianie przy 
każdym odbiorze odpadów karty przekazania odpadów zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie 
wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów5.  

                                                                [dowód: akta kontroli str. 277-314] 

Dopuszczenie ww. zapisów w umowach było niezgodne z art. 69 ust. 1 ustawy 
o odpadach, zgodnie z którym kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz 
odpadów, który przekazuje odpady. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie przez SP ZOZ w Gostyniu 
umów z podmiotem odbierającym odpady medyczne w celu ich unieszkodliwienia, 
a także brak dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie części zakaźnych 
odpadów medycznych wytworzonych w latach 2014-2016 (I półrocze).   

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli6, wnosi o: 

1) prowadzenie ewidencji odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

2) wyegzekwowanie od MZO dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie 
wszystkich odpadów medycznych, wytworzonych w latach 2014-2016 
(I półrocze), 

3)  rzetelne sporządzanie sprawozdań o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów 
medycznych, 

4) dostosowanie do obowiązujących przepisów postanowień zawartych w umowie 
na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, dotyczących 
ważenia oraz sporządzania kart przekazania tych odpadów, 

5) zapewnienie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej w obszarze 
postępowania z odpadami medycznymi. 

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 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. 

                                                           
5 Dz.U. z 2014 r poz.1973 
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 poz. 677 
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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, 24 października dnia  2016 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
Z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Wojciech Domagalski 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

 


