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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 Jolanta Jankowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LPO/77/2016 
z 2 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3,  
64-200 Wolsztyn (dalej: SP ZOZ) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Tadeusz Tofel – dyrektor (od dnia 7 lipca 2016 r.). W okresie od 22 kwietnia 2013 r. do 
11 marca 2016 r. dyrektorem był Krzysztof Albiński. 

(dowód: akta kontroli str. 391-393) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działania podejmowane w SP ZOZ w latach 2014-2016 (I półrocze) mające na celu 
unieszkodliwienie wytworzonych odpadów medycznych, negatywnie ocenia natomiast 
sposób postępowania z tymi odpadami. 

Umowy zawarte w SP ZOZ z podmiotem odbierającym i unieszkodliwiającym odpady 
medyczne zapewniły zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach2 
unieszkodliwienie odpadów medycznych, wytworzonych w latach 2014-2016 (I półrocze). 
Przy zlecaniu tych zadań przestrzegano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych3. Nie zawsze jednak przestrzegano określonych w umowie 
warunków płatności za wykonane usługi. Polegało to na płaceniu za ilości odpadów 
medycznych odebranych, a nie za ilości  odpadów, których unieszkodliwienie potwierdzone 
zostało w stosownych dokumentach .    

Negatywną ocenę sposobu postępowania w SP ZOZ z odpadami medycznymi uzasadnia 
przede wszystkim nieprzestrzeganie zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi 
odpadami, które spowodowane było brakiem segregacji i ewidencji tych odpadów, a także 
nieprzestrzeganie niektórych zasad postępowania z odpadami medycznymi, określonymi  
w obowiązującej procedurze.  

 

 

 

 

                                                      
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. 
2 Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm., dalej: ustawa o odpadach 
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Postępowanie z odpadami medycznymi wytworzonymi w SP ZOZ  
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. 

1.1. W latach 2014-2016 (I półrocze) w SP ZOZ nie zaplanowano oraz nie wprowadzono 
żadnych działań zapobiegających powstawaniu odpadów medycznych lub ograniczających 
ich ilość. Masa odpadów medycznych wytworzonych w 2015 r. wzrosła w porównaniu  
z 2014 r. o 12,3 punkty procentowe. Największy wzrost dotyczył odpadu oznaczonego 
kodem: 18 01 09 i 18 01 02 odpowiednio o 257,1 i 21,2 punkty procentowe.  

Koszty unieszkodliwienia odpadów medycznych wytworzonych w SP ZOZ wzrosły  
z 87.756,67 zł w 2014 r. do 98.801,33 zł w 2015 r., tj. o 12,6 punktów procentowych.  

[dowód: akta kontroli str. 2-7, 98-145] 

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi  
w wyjaśnieniach w powyższym zakresie wskazał na prowadzoną w SP ZOZ od 2013 r.,  
w związku z wejściem tzw. „ustawy śmieciowej”, segregację odpadów z podziałem na 3 
grupy tj. odpady medyczne, odpady opakowaniowe i odpady komunalne, a także na 
wprowadzoną w 2016 r. nową procedurę postępowania z odpadami. 

[dowód: akta kontroli str. 370-374] 

1.2. Sposób postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w trakcie udzielania 
świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w latach 2014-2016 (do czasu kontroli NIK) określony 
został w: 
− Instrukcji Nr 16/05 Postępowanie z odpadami medycznymi w SP ZOZ Wolsztyn, 

obowiązującej od 1 kwietnia 2011 r., 
− Instrukcji Nr 16/06 Postępowanie z odpadami w SP ZOZ w Wolsztynie, obowiązującej 

od 9 marca 2016 r., 
− Procedurze QP-13/SO-1,2,3 Wersja 1: Polityka postępowania z odpadami w SP ZOZ  

w Wolsztynie, obowiązującej od 8 czerwca 2016 r. 
[dowód: akta kontroli str. 74-115] 

W procedurze, obowiązującej od 8 czerwca 2016 r. zapisano, że celem jej wprowadzenia 
jest m. in. minimalizacja ilości wytwarzanych medycznych odpadów zakaźnych oraz 
działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa4. W procedurze tej nie określono 
jednak odpowiednich służących temu celowi zasad postępowania. 

[dowód: akta kontroli str. 98-115] 

Wyjaśniając przyczyny nieokreślenia w procedurze zasad postępowania służących 
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów medycznych, odpowiedzialny pracownik 
stwierdził, że celem tej procedury było przede wszystkim „stworzenie ujednoliconego 
dokumentu o obowiązujących ramach prawnych i doprecyzowanie postępowania przy 
wytwarzaniu, segregacji i przy transporcie wewnętrznym odpadów medycznych.” Przyznał 
także, że co prawda nie ma w tej procedurze „punktu poświęconego zapobieganiu 
powstawania medycznych odpadów zakaźnych, jednakże (…) są ujęte elementy 
postępowania z odpadami, które mają na celu zmniejszenie wytwarzanych ilości odpadów 
zakaźnych, m. in. poprzez surowy zakaz wspólnego przechowywania i transportu odpadów 
zakaźnych z innymi odpadami, bądź tez poprzez wskazanie katalogu odpadów 
zakwalifikowanych do grup odpadów komunalnych i opakowaniowych nadających się do 
odzysku.” 

[dowód: akta kontroli str. 493] 

Odnośnie natomiast nieokreślenia w procedurze zasad postępowania z wytworzonymi 
odpadami medycznymi, których odzysk jest dopuszczalny, pracownik ten stwierdził,  
że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie ma wytycznych, co do sposobu realizacji tego 

                                                      
4 Z ogólnego zakazu odzyskiwania odpadów medycznych, sformułowanego w art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach wyłączone zostały, z dniem 21 sierpnia 2015 r. niektóre ich rodzaje wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest 
dopuszczalny. Należały do nich odpady medyczne z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, 
oznaczone kodem 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 10, 18 01 81. 
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odzysku. Dodał, że charakter wskazanych w tym rozporządzeniu odpadów bądź 
uniemożliwia ich odzysk, bądź też umożliwia zakwalifikowanie odpadów z tych grup do 
innych grup odpadów o charakterze komunalnym. Stwierdził ponadto: „Zgodnie z ustawą  
o odpadach to na wytwórcy odpadów komunalnych leży obowiązek właściwego 
klasyfikowania odpadów przez niego wytwarzanych, w związku z powyższym SPZOZ 
wydzielił część wskazanych w cytowanym rozporządzeniu odpadów do grup odpadów 
komunalnych(…) na długo przed wejściem w życie owego rozporządzenia.” 

[dowód: akta kontroli str.412-416] 

1.3. Przeprowadzone oględziny sposobu postępowania z odpadami medycznymi 
wytworzonymi w SP ZOZ wykazały m. in., że: 
− z wyjątkiem laboratorium oraz apteki szpitalnej w pozostałych komórkach 

organizacyjnych SP ZOZ wszystkie wytwarzane odpady medyczne zbierane były  
w pojemnikach (wyłożonych czerwonymi foliowymi workami) oznaczonych napisem: 
„Materiał zakaźny” lub „Odpady zakaźne”, a w oddziale położniczym dodatkowo  
w pojemniku z napisem: „poł. odpady łożyska”, a także w czerwonych jednorazowych 
pojemnikach przeznaczonych na odpady medyczne o ostrych końcach lub 
krawędziach. W laboratorium i aptece szpitalnej opady medyczne gromadzone były 
dodatkowo w pojemnikach oznaczonych napisem odpowiednio: „18 01 06” i „18 01 09”. 
Sposób zbierania tych odpadów był zgodny z postanowieniami obowiązującej 
procedury 

− w oddziale chirurgii w pojemniku z napisem „Odpady zakaźne” znajdowały się odpady 
komunalne (opakowanie po czekoladkach, wodzie mineralnej i jogurcie), a w oddziale 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz w oddziale chorób wewnętrznych odpady 
opakowaniowe po środkach medycznych gromadzone były w pojemnikach 
przeznaczonych na odpady komunalne i opakowaniowe; 

− w oddziale położniczym foliowymi czerwonymi workami wyłożone były wszystkie kosze 
znajdujące się w toaletach dla pacjentek; 

− zamykane pojemniki służące do transportu zakaźnych odpadów medycznych  
z poszczególnych komórek organizacyjnych SP ZOZ do magazynu odpadów 
medycznych, zlokalizowane były m. in. w otwartych brudownikach, na klatkach 
schodowych lub w pomieszczeniu sanitarnym izby przyjęć; 

− w magazynie odpadów medycznych znajdowały się pojemniki transportowe oznaczone 
napisem „Odpady medyczne zakaźne” oraz zamykana zamrażarka oznaczona napisem 
„18 01 02”. Temperatura powietrza w magazynie wynosiła 200C; 

− w dokumencie zatytułowanym „Dziennik temperatur dla odpadów medycznych”, 
stanowiącym załącznik nr 4 do obowiązującej procedury nie odnotowano wyników 
pomiaru temperatury w magazynie odpadów medycznych w okresie od 28 do 31 
sierpnia oraz od 1 do 16 września 2016 r. 

 [dowód: akta kontroli str.589-624] 

1.4. W latach 2014 – 2015 w SP ZOZ obowiązywało pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych, wydane przez Starostę Wolsztyńskiego, które utraciło ważność 
z dniem 19 maja 2015 r. Dopuszczalna roczna ilość odpadów medycznych oznaczonych 
kodem 18 01 02 i 18 01 03, określona w tym pozwoleniu wynosiła 20 Mg. W 2014 r.  
w SPZ ZOZ wytworzona została masa 26,225 Mg zakaźnych odpadów medycznych 
oznaczonych kodem 18 01 02 i 18 01 03. Masa tych odpadów przekroczyła o 6,225 MG 
dopuszczalną roczną ilość tych odpadów, określoną w obowiązującym w tym okresie 
pozwoleniu. 

 [dowód: akta kontroli str. 2-7 i 146-147] 

Na podstawie sprawozdań o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów oraz ewidencji 
odpadów ustalono, że w SP ZOZ w Wolsztynie w latach 2014 r. i 2015 r. oraz w I półroczu 
2016 wytworzone zostały następujące ilości odpadów medycznych:  

L.p. Rodzaj odpadów medycznych 2014 r. 2015 r. I p. 2016 
1. 18 01 02 (Części ciała i organy 

oraz pojemniki na krew i 
konserwanty służące do jej 
przechowywania (z 

0,744 0,902 0,384 
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wyłączeniem 18 01 03) 
2. 18 01 03 (Inne odpady, które 

zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny 
oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału 
genetycznego, o których 
wiadomo lub co, do których 
istnieją wiarygodne podstawy 
do sądzenia, że wywołują 
choroby u ludzi i zwierząt, z 
wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 
82.  

25,481 28,636 14,809 

3. 18 01 06 (Chemikalia, w tym 
odczynniki chemiczne 
zawierające substancje 
niebezpieczne) 

0,493 0,440 0,2 

4. 18 01 09 (Leki inne niż 
wymienione w 18 01 08) 

0,007 0,025 0,001 

[dowód: akta kontroli str. 2-7] 

Z danych obrazujących zużycie w 2015 r. wybranych artykułów medycznych w niektórych 
oddziałach szpitala SP ZOZ w Wolsztynie wynikało m. in., że:  
− w Oddziale Neonatologicznym zużytych zostało 20.796 szt. pampersów i 41.500 szt. 

rękawiczek jednorazowych;  
− w Oddziale Położniczym zużytych zostało 60.300 szt. podpasek, 64.000 szt. 

rękawiczek jednorazowych oraz 890 szt. odzieży ochronnej jednorazowego użytku;  
− w Oddziale Rehabilitacyjnym – 36.800 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 1890 szt. 

pieluchomajtek.  

Odpady powstałe z tych artykułów medycznych stanowią odpady medyczne oznaczone 
kodem 18 01 04. 

SP ZOZ oszacował masę odpadów medycznych oznaczonych kodem 18 01 04 
wytworzonych w 2014 r i 2015 r. na odpowiednio: 600 kg i 300 kg. 

Pielęgniarki oddziałowe z tych oddziałów, odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowym 
postępowaniem z odpadami stwierdziły, że odpady powstałe ze zużycia ww. artykułów 
medycznych trafiają do zakaźnych odpadów medycznych lub do odpadów komunalnych. 

[dowód: akta kontroli str. 13, 60-61, 68-69, 361, 468-471, 487]  

1.5. Ewidencja odpadów medycznych prowadzona była z zastosowaniem kart 
przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów medycznych, co było zgodne z art. 67 
ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów5 oraz 
z dnia 12 grudnia 2014 r. w tej samej sprawie6. Na wszystkich kartach przekazania 
odpadów medycznych znajdowało się potwierdzenie ich przejęcia przez odbiorcę odpadów, 
tj. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie. 

[dowód: akta kontroli str. 148-157, 281-356]  

1.6. W latach 2014-2016 (I półrocze) w SP ZOZ miały miejsce trzy kontrole, których 
przedmiotem było m.in. postępowanie z odpadami medycznymi, przeprowadzone przez 
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W wyniku kontroli 
przeprowadzonej 25 września 2014 r. stwierdzono, że w pomieszczeniu służącym do mycia, 
dezynfekcji i przechowywania zamykanych pojemników do transportu odpadów 
medycznych, który zlokalizowany był obok izby przyjęć, magazynowano sprzęt ratownictwa 
medycznego. Stwierdzono ponadto niewłaściwą powierzchnię wagi w magazynie odpadów 
medycznych. Z protokołu kontroli przeprowadzonej 30 kwietnia 2015 r. wynikało,  
że nieprawidłowości te zostały usunięte. W wyniku kontroli przeprowadzonej 29 marca  

                                                      
5 Dz. U. Nr 249, poz. 1673 – uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. 
6 Dz. U. poz. 1973 – obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. 
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2016 r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazał wyposażyć obiekt 
w wózki zamykane lub wózki przewożące pojemniki zamykane do transportu odpadów 
medycznych na oddziałach.  

Przeprowadzone oględziny sposobu postępowania z odpadami medycznymi, wytworzonymi 
w SP ZOZ w Wolsztynie, potwierdziły wykonanie tego zalecenia. 

[dowód: akta kontroli str. 162-171,  509-544] 

1.7. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) kontrolą zarządczą w SP ZOZ w Wolsztynie nie 
objęto postępowania z odpadami medycznymi. Pracownik odpowiedzialny za kierowanie 
systemem kontroli zarządczej stwierdziła: „…plan działalności, jak i analiza ryzyka  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, nie obejmowały 
postępowania z odpadami medycznymi, ponieważ zostały w nich ujęte inne priorytetowe 
obszary wyznaczone przez Dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie. Obszar dotyczący odpadów 
medycznych nie wymagał nigdy interwencji. Kontrolę zarządczą w postępowaniu  
z odpadami medycznymi realizujemy i monitorujemy poprzez stworzoną procedurę ISO”. 

[dowód: akta kontroli str. 377-382, 410-411] 

1.8. Sporządzone w SP ZOZ w Wolsztynie sprawozdania o wytworzonych odpadach  
i o gospodarowaniu odpadami w 2014 r. i 2015 r. przekazane zostały Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego w terminie określonym w art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. 

Informacje zawarte w tych sprawozdaniach dotyczące ilości i rodzaju odpadów medycznych 
wytworzonych w SP ZOZ w Wolsztynie w latach 2014 -2015 były zgodne z danymi w tym 
zakresie ujętymi w ewidencji odpadów medycznych.  

[dowód: akta kontroli str. 2-7, 394-397] 

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

1. W latach 2014-2016 (do czasu kontroli NIK) w SP ZOZ  nie prowadzono wewnętrznej 
ewidencji wytwarzanych odpadów z podziałem na poszczególne komórki. Obowiązek  
w powyższym zakresie określony został w procedurze: „Polityka postępowania z odpadami 
w SP ZOZ w Wolsztynie” oraz w zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień 
pracownika realizującego  zadania związane z gospodarowaniem odpadami. 

[dowód akta kontroli str. 98-115, 160-161, 475-480] 

Odpowiedzialny za to zadanie pracownik SP ZOZ stwierdził, co następuje: „…Jeśli odpady 
zbierane są z wielu oddziałów jednocześnie i transportowane jednym pojemnikiem 
transportowym, spisywane są na karcie zestawienie z ilości wytwarzanych odpadów pod 
nazwą „szpital”. Nie można ze względów bezpieczeństwa pracy dopuścić, aby pracownicy 
ważąc odpady obierane zbiorczo z oddziałów obracali worki w rękach i szukali etykiety  
z nazwą oddziału, gdyż takie czynności narażają pracowników na większą szansę zakłucia 
bądź zakażenia.” Pracownik ten stwierdził ponadto, że „zestawienie z ilości wytworzonych 
odpadów” jest roboczym dokumentem, na podstawie którego ustalana jest waga odpadów 
przekazywanych odbiorcy. Dodał, że w celu uproszczenia tej ewidencji przyjęto, że data 
faktycznego wytworzenia odpadów jest tożsama z datą ich odbioru przez zakład utylizacyjny 
oraz przedstawił następujące uzasadnienie takiego sposobu postępowania: „…faktyczna 
data wytworzenia odpadów jest praktycznie niemożliwa do określenia, gdyż należałoby 
każdy z worków dokładnie sprawdzić i spisać daty na nich zawarte(…). Takie uproszczone 
podejście w zakresie ewidencji wytwarzanych odpadów pozwala na względnie relatywne 
określenie ilości odpadów w ujęciu całościowym od odbioru do odbioru.” 

[dowód akta kontroli str. 472-474] 

W ocenie NIK takie postępowanie pozbawiało SP ZOZ w Wolsztynie informacji o ilości  
i rodzajach odpadów medycznych wytwarzanych w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych będących podstawą ewentualnych działań mających na celu ograniczenie 
ich ilości.  

2. Pomimo wytwarzania w SP ZOZ w Wolsztynie w latach 2014 – 2016 (I półrocze) 
odpadów medycznych oznaczonych kodem 18 01 04 (Inne odpady niż wymienione  
w 18 01 03, np. pościel i odzież jednorazowego użytku, maseczki do ochrony dróg 
oddechowych, rękawiczki jednorazowe, pampersy podpaski, pieluchomajtki), odpadów tych 
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nie wykazano w prowadzonej ewidencji. Spowodowane było to, jak wykazały oględziny  
i wyjaśnienia odpowiedzialnych pracowników, brakiem segregacji tych odpadów  
i mieszaniem ich z zakaźnymi odpadami medycznymi lub odpadami komunalnymi.  

SP ZOZ w Wolsztynie był zobowiązany, stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach,  
do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem 
odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy. Zakaz 
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne określony został 
natomiast w art. 21 ust. 1 tej ustawy. 

Nieujęcie odpadów medycznych oznaczonych kodem 18 01 04 w prowadzonej ewidencji 
skutkowało nieprawdziwym obrazem w tym zakresie, wykazanym w sprawozdaniach  
(w sprawozdaniach za 2014 r. i 2015 r. nie wykazano odpadów medycznych oznaczonych 
kodem 18 01 04 wytworzonych w SP ZOZ , w ilościach oszacowanych na odpowiednio:  
0,6 Mg oraz 0,3 Mg.)  

[dowód: akta kontroli str. 60-62, 68] 

3. Składowanie zakaźnych odpadów medycznych w magazynie, w którym temperatura 
powietrza przekraczała 100C oraz nieprzestrzeganie obowiązku rejestracji wyników pomiaru 
tej temperatury we wszystkie dni tygodnia, a także przypadki przechowywania odpadów 
medycznych i wózków transportowych dla tych odpadów w miejscach niezabezpieczonych 
przed dostępem osób nieupoważnionych, naruszało zasady postępowania z odpadami 
medycznymi określone w obowiązującej procedurze.  

[dowód: akta kontroli str. 425-433, 509-544] 

Pracownik SP ZOZ  odpowiedzialny za kontrolę postępowania z odpadami medycznymi 
wyjaśnił m.in., że przyczyną zaniechania rejestracji wyników pomiaru temperatury  
w magazynie odpadów medycznych, w okresie od 28 do 31 sierpnia oraz  
od 1 do 16 września 2016 r., mógł być „…brak wystarczającej liczby pracowników 
technicznych do sumiennego wykonywania wszystkich powierzonych im obowiązków.” 
Powodem natomiast mieszania w oddziale chirurgii odpadów komunalnych z zakaźnymi 
pielęgniarka oddziałowa tłumaczyła niedopatrzeniem jednej z pielęgniarek. 

[dowód: akta kontroli str. 473, 486] 

4. Z karty ewidencji odpadu oznaczonego kodem 18 01 03 wynikało, że w sierpniu 2014 r. 
w SP ZOZ wytworzona została i przekazana do utylizacji masa 2,026 Mg tego odpadu.  
Z kart przekazania tego odpadu wynikało natomiast, że w miesiącu tym z Magazynu 
Odpadów Medycznych SP ZOZ przekazana została do utylizacji masa 2,024 Mg tego 
odpadu. 

[dowód: akta kontroli str. 148-157] 

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie w SP ZOZ  ewidencji odpadów, w wyjaśnieniach 
odnośnie różnicy pomiędzy masą wytworzonych odpadów o kodzie 18 01 03, a masą tych 
odpadów przekazanych do utylizacji stwierdził, że było to wynikiem jego pomyłki (w karcie 
ewidencji odpadów o kodzie 18 01 03 jest 2,026 Mg, natomiast powinno być 2,024 Mg). 
Dodał, że pomyłka ma charakter incydentalny i nie miała wpływu na sprawozdanie, gdyż 
oprócz ewidencji prowadzonej ręcznie prowadzona jest także ewidencja w programie 
komputerowym. 

[dowód: akta kontroli str. 370-376] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób postępowania z odpadami medycznymi 
wytworzonymi w SP ZOZ  w latach 2014-2016 (I półrocze). 

 

2. Wykonanie umów z podmiotami odbierającymi odpady medyczne w celu 
ich unieszkodliwienia. 

1. W latach 2014-2016 (I półrocze) w SP ZOZ  zawarte zostały dwie umowy  
(1 października 2013 r. i 11 stycznia 2016 r.) na odbiór, transport i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego. 
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Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu unieszkodliwiania, w okresie 24 miesięcy, odpadów 
medycznych określone zostało w tych umowach na kwoty odpowiednio: 220.171,39 zł 
i 223.546,52 zł. 

Umowy zawierały oświadczenie wykonawcy (Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  
w Koninie, posiadającego ważne zezwolenie), że unieszkodliwianie odpadów medycznych 
odbywać się będzie w spalarni zlokalizowanej w Koninie, a także obowiązek potwierdzenia 
unieszkodliwienia odebranych odpadów na stosownym dokumencie.  

Umowy przewidywały możliwość utylizacji odpadów w innej instalacji, spełniającej 
wymagania narzucone obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku awarii spalarni 
w Koninie. W czerwcu 2016 r. część odpadów wytworzonych w SP ZOZ  została 
unieszkodliwiona w spalarni zlokalizowanej poza województwem wielkopolskim. 
Spowodowane było to postojem technologicznym instalacji w Koninie. Podmiot wykonujący 
tę usługę posiadał ważne zezwolenie, wydane przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 

W umowach określone zostały następujące szacunkowe ilości odpadów medycznych 
wytwarzanych w SP ZOZ  w okresie jednego miesiąca: 

L.p. Rodzaj odpadów medycznych  Szacunkowa Ilość wytworzonych odpadów 
medycznych (w kg na miesiąc) określona w umowie z:  

1 października 2013r. 11 stycznia 2016 r. 
1. 18 01 02 110 100 
2. 18 01 03 2500 2600 
3. 18 01 04 50 25 
4. 18 01 06 42 50 
5. 18 01 09 0,5 2 
6. 18 01 82 4 10 

Ilości odpadów medycznych, wykazanych w fakturach wystawionych przez Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. w Koninie, przedstawia zestawienie: 

L.p. Rodzaj odpadów medycznych Ilości odpadów medycznych (w kg) wykazanych w 
fakturach, wystawionych przez Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o. w Koninie w okresie: 
2014 r. 2015 r. I półrocze 2016 

1. 18 01 02 745 902 384 
2.  18 01 03 25.481 28.726 14.809 
3. 18 01 06 496 433 200 
4. 18 01 09 7 25 1 

SP ZOZ dysponował dokumentami wystawionymi przez Zakład Utylizacji Odpadów  
Sp. z o.o. w Koninie, potwierdzającymi unieszkodliwienie następujących ilości i rodzajów 
odpadów medycznych: 

L.p. Rodzaj odpadów medycznych Ilości odpadów medycznych (w kg) unieszkodliwionych 
w okresie: 

2014 r. 2015 r. I półrocze 2016 
1. 18 01 02 745 905 388 
2.  18 01 03 25.481 28.115 15.647 
3. 18 01 06 496 433 200 
4. 18 01 09 7 25 1 

[dowód: akta kontroli str. 8-73,  116-145, 209-267, 394-397] 

2. Przy zlecaniu w SP ZOZ usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu 
odpadów medycznych przestrzegano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych7. Wykonawca ww. usług został wyłoniony w postępowaniach 
prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego. 

[dowód: akta kontroli str. 172-280]  

3. Koszty SP ZOZ poniesione w związku z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem 
odpadów medycznych wyniosły w latach 2014-2016 (I półrocze) odpowiednio: 87.756,67 zł, 

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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98.801,33 zł oraz 52.491,81 zł. Ich udział w całkowitych kosztach funkcjonowania SP ZOZ 
w tym okresie wynosił odpowiednio: 0,26%, 0,28% i 0,29 %. 

W okresie tym koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia jednej tony (1 Mg) odpadów 
medycznych wynosił 3,04 zł. 

[dowód: akta kontroli str. 56, 64, 408, 424]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W 2015 r. SP ZOZ zapłacił Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie za odbiór 
transport i unieszkodliwienie masy 28.726 kg odpadów medycznych oznaczonych kodem  
18 01 03, podczas gdy Zakład ten potwierdził unieszkodliwienie w tym okresie masy  
28.115 kg tego odpadu, tj. o 611 kg mniej. Z kolei potwierdzona ilość (905 kg) 
unieszkodliwionego w 2015 r. odpadu oznaczonego kodem 18 01 02 była o 3 kg większa od 
ilości, za którą zapłacono. Różnice pomiędzy ilością odpadów medycznych 
unieszkodliwionych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie, a ilością 
wykazaną w wystawionych fakturach, stanowiących podstawę zapłaty za te usługi dotyczyły 
także I półrocza 2016 r.  

 [dowód akta kontroli str. 116-145, 394-397]  

Obowiązki związane z prowadzeniem pełnej dokumentacji związanej z postępowaniem  
z odpadami wytworzonymi w SP ZOZ oraz nadzór i weryfikacja zawartych umów na odbiór 
odpadów należały do starszego referenta ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz 
prowadzenia gospodarki odpadami medycznymi. 

 [dowód akta kontroli str. 158-161] 

Wyjaśniając różnice pomiędzy wielkościami unieszkodliwionych odpadów, wynikającymi  
z ww. dokumentów, ww. pracownik stwierdził, co następuje: „Różnice pomiędzy 
wystawionymi fakturami, a dowodami potwierdzającymi unieszkodliwienie odpadów 
medycznych wynikają z tego, iż niektóre z odebranych odpadów przypadających na koniec 
danego okresu rozliczeniowego zostały zutylizowane w kolejnym okresie obrachunkowym. 
Faktury za zrealizowane usługi są wystawiane za okres danego miesiąca na podstawie 
wystawionych kart odbioru za dany miesiąc. Na tej podstawie wystawiane są faktury  
i sprawdzane pod względem merytorycznym, tj. czy ilość rzeczywiście oddanych odpadów 
do utylizacji w danym miesiącu zgadza się z ilością zawartą na fakturze. Potwierdzam 
zgodność tych faktur, gdyż usługa rozpoczęła się w danym miesiącu i danego miesiąca 
dotyczy. Taki stan pomaga księgować koszty odpadów w miesiącu ich powstania (zasada 
memoriałowa i periodyzacji). Z racji długiego terminu płatności, tj. 60 dni od daty 
wystawienia faktury, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę, jeśli wszystkie odebrane 
odpady za okres wskazany na fakturze nie zostaną unieszkodliwione i wskazane na karcie 
potwierdzenia utylizacji najpóźniej za kolejny okres obrachunkowy.” 

[dowód akta kontroli str. 370-374] 

Wyjaśnienia te nie znajdują potwierdzenia w postanowieniach zawartych umów, zgodnie z 
którymi SP ZOZ winien zapłacić wykonawcy za rzeczywiście zrealizowane usługi na 
podstawie faktur częściowych, potwierdzonych każdorazowo przez pracownika szpitala. W 
okresie od maja do grudnia 2015 r. SP ZOZ wbrew tym postanowieniom płacił za ilości 
odpadów medycznych przekazanych Zakładowi Utylizacji, a nie za ilości odpadów, których 
unieszkodliwienie potwierdzone zostało w stosownych dokumentach.    

 [dowód akta kontroli str. 54-69, 128-139, 394-397, 545]  

W ocenie NIK świadczy to o braku należytej staranności w realizacji tego zadania przez 
odpowiedzialnego pracownika. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
wykonanie w SP ZOZ umów zawartych z Zakładem Utylizacji Odpadów SP. z o.o. w Koninie 
na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzenia 
medycznego.  
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IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli8 wnosi o: 

1) zapewnienie segregacji i rzetelnego ewidencjonowania wszystkich odpadów 
medycznych wytwarzanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 

2) zwiększenie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za postępowanie  
z odpadami medycznymi oraz wykonanie zawartych umów na odbiór  
i unieszkodliwianie tych odpadów. 

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. 

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, dnia  25 października 2016 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler 

 

 
Dyrektor  

 
z. up. Grzegorz Malesiński  

Wicedyrektor 
Jolanta Jankowska 

Doradca ekonomiczny 

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

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

Podpis Podpis 
  

 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 
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