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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 

 Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/87/2016 z 25 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Czarnkowie, 
ul. Kościuszki 96, 67-700 Czarnków (dalej: Szpital) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Krzysztof Wywrot, Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Czarnkowie (dalej: Dyrektor Szpitala). Poprzednio Dyrektorem 
Szpitala do dnia 30 czerwca 2016 r. był Pan Jacek Pietryka. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena 1 kontrolowanej działalno ści 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób unieszkodliwiania odpadów 
medycznych wytworzonych w Szpitalu w latach 2014-2016 (I półrocze), natomiast 
negatywnie ocenia nieegzekwowanie i nieprzechowywanie dokumentów 
potwierdzających unieszkodliwienie tych odpadów w okresie styczeń-maj 2014 r. 

Sposób postępowania z opadami medycznymi został uregulowany odpowiednimi 
procedurami, które przestrzegane były przez personel medyczny Szpitala. Ilości 
odpadów medycznych wytworzone w Szpitalu w latach 2014-2015 nie przekroczyły 
limitów określonych w aktualnym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Ewidencja 
odpadów medycznych, tj. karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów 
prowadzone były rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rzetelnie 
wykazane zostały także dane o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi w 
rocznych sprawozdaniach. Zawarte w Szpitalu umowy na odbiór, transport i 
utylizację odpadów medycznych zapewniały prawidłowe ich unieszkodliwianie. Przy 
zlecaniu tych zadań przestrzegano  przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Pomimo obowiązku określonego w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach2, 
w okresie od stycznia do maja 2014 r. nie egzekwowano od podmiotu, któremu 
przekazano zakaźne odpady medyczne, dokumentów potwierdzających ich 
unieszkodliwienie, co było niezbędne do zwolnienia Szpitala z odpowiedzialności za 
ich zbieranie lub przetwarzanie. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

                                                           
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) 
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 Postępowanie z odpadami medycznymi. 

1.1. W latach 2014-2016 (I półrocze) w Szpitalu obowiązywała instrukcja 
postępowania z opadami wprowadzona 11 października 2011 r. Instrukcja ta była 
zgodna z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi3 
(uchylonym z dniem 24 stycznia 2016 r.) oraz aktualnym pozwoleniem na 
wytwarzanie opadów. W maju 2011 r. wprowadzono procedurę dezynfekcji i mycia 
wózków po transporcie odpadów medycznych. W celu ułatwienia pracy personelu 
przy identyfikacji odpadów, od października 2015 r. wprowadzono zasadę, zgodnie 
z którą kosze na odpady posiadają niezmywalne etykiety z nazwą i kodem odpadu. 
Obowiązujące w Szpitalu instrukcje i procedury postępowania z odpadami 
medycznymi nie zawierały uregulowań mających na celu zapobieganie 
powstawaniu lub ograniczanie wytwarzania tych odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 6-14) 

W latach 2014-2016 (I półrocze) w Szpitalu nie podjęto żadnych działań 
zapobiegających powstawaniu odpadów medycznych lub ograniczających ich ilość. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że powstawanie odpadów medycznych jest ściśle 
związane z realizowanymi procedurami medycznymi. Dyrektora Szpitala stwierdził, 
że ze względu na tą specyfikę, nie ma możliwości minimalizacji ilości odpadów, 
ponieważ ich ilość uzależniona jest od ilości hospitalizowanych pacjentów, a próby 
ograniczenia powstania tych odpadów skutkowałyby ograniczeniem dostępności 
pacjentów do świadczeń zdrowotnych lub znacznie zwiększyłyby 
niebezpieczeństwo epidemiologiczne. 
Szpital nie prowadził odzysku odpadów medycznych, których odzysk był możliwy na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów 
odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest 
dopuszczalny4. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Szpital nie angażował się w odzysk 
odpadów medycznych ponieważ jego głównym celem działalności jest udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wszystkimi wymaganiami oraz zapewnienie 
maksymalnego wysokiego bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów i 
personelu medycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-133) 

1.2. W wyniku przeprowadzanych oględzin sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi wytworzonymi w Szpitalu (obejmującego segregację, magazynowanie i 
transport odpadów) stwierdzono, że spełniał on wymogi określone w dziale II ustawy o 
odpadach, nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi oraz 
obowiązującą w Szpitalu procedurą postępowania z opadami. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-22) 
1.3. Szpital posiadał aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego 17 maja 2014 r. na okres 10 lat5. W zakresie odpadów 
medycznych pozwolenie to przewidywało m. in.: 

• wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w postaci: części ciała i organy oraz 
pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (kod 
odpadu: 18 01 02) w ilości 2,160 Mg/rok; inne odpady, które zawierają 
żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny (kod odpadu 18 01 03) 

                                                           
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940 
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 1116 
5 Poprzednie pozwolenie wydane zostało 17 maja 2004 r. 
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w ilości 4,650 Mg/rok; chemikalia, w tym odczynniki zawierające substancje 
niebezpieczne (kod odpadu 18 01 06) w ilości 0,050 Mg/rok. 

• wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w postaci: inne odpady niż 
wymienione w kodzie 18 01 03, tj. strzykawki, igły wenflony (kod odpadu 18 
01 04) w ilości 9,850 Mg/rok; chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne 
niż wymienione w 18 01 06 (kod odpadu 18 01 07) w ilości 0,010 Mg/rok 
oraz leki inne niż wymienione w 18 01 08 (kod odpadu 18 01 09) w ilości 
0,002 Mg/rok. 

(dowód: akta kontroli str. 23-29) 
1.4. W 2014 r. na terenie Szpitala wytworzono następujące ilości odpadów medycznych: 

• w zakresie odpadów niebezpiecznych: odpad o kodzie 18 01 02 w ilości 
1,533 Mg; odpad o kodzie 18 01 03 w ilości 2,353 Mg; odpad o kodzie 18 
01 06 w ilości 0,001 Mg. 

• w zakresie odpadów innych niż niebezpieczne: odpad o kodzie 18 01 04 w 
ilości 8,258 Mg; odpad o kodzie 18 01 07 w ilości 0,003 Mg. 

W 2015 r. na terenie Szpitala wytworzono: 

• w zakresie odpadów niebezpiecznych: odpad o kodzie 18 01 02 w ilości 
1,659 Mg; odpad o kodzie 18 01 03 w ilości 2,308 Mg; 

• w zakresie odpadów innych niż niebezpieczne: odpad o kodzie 18 01 04 w 
ilości 8,738 Mg oraz odpad o kodzie 18 01 09 w ilości 0,001 Mg. 

W I połowie 2016 r. na terenie Szpitala wytworzono: 

• w zakresie odpadów niebezpiecznych: odpad o kodzie 18 01 02 w ilości 
0,751 Mg; odpad o kodzie 18 01 03 w ilości 1,100 Mg; 

• w zakresie odpadów innych niż niebezpieczne: odpad o kodzie 18 01 04 w 
ilości 4,594 Mg. 

W żadnym z badanych lat Szpital nie przekroczył limitów ilościowych wytworzonych 
odpadów medycznych, określonych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. 

Szpital nie przyjmował do unieszkodliwiania odpadów medycznych od innych podmiotów 
leczniczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 30, 68-75, 132) 
1.5. Na terenie Szpitala nie unieszkodliwiano odpadów medycznych. Wszystkie odpady 
medyczne wytworzone w kontrolowanym okresie przez Szpital były odbieranie przez 
Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą w Koninie. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 76-81) 
1.6. W Szpitalu prowadzono ewidencję odpadów medycznych, tj. karty przekazania 
odpadów oraz karty ewidencji odpadów, co było zgodne z art 66 ust. 1, art. 67 ust. 1 
i 4 oraz art. 70 ustawy o odpadach. Ww. ewidencje prowadzone były zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 8 grudnia 2010 r.6 
oraz z dnia 12 grudnia 2014 r.7 Na wszystkich kartach przekazania odpadu 
znajdowało się potwierdzenie ich przejęcia przez odbiorcę odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 75) 
1.7. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzono pięć kontroli 
dotyczących realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych, w tym stanu koszów na odpady, wózków transportowych oraz ich 

                                                           
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673 obow. do 30 kwietnia 2015 r. 
7 Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 obow. od 1 maja 2015 r. 
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opróżniania. W wyniku jednej z tych kontroli stwierdzono, że na jednym z Oddziałów 
Szpitala było za mało koszy jezdnych na odpady. Stwierdzona nieprawidłowość 
została usunięta.  
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, wyjaśniła, że co 
miesiąc kontroluje magazyn opadów medycznych (kontrola dotyczy dezynfekcji 
magazynu, pomiaru temperatury oraz oznakowania worków i wózków 
transportowych) oraz sprawdza prawidłowość prowadzenia zeszytu odpadów 
medycznych, który zawiera dane dotyczące ilości zebranych worków z opadami 
medycznymi w każdym dniu danego miesiąca. 
Prowadzone w tym okresie w Szpitalu zadania audytowe nie obejmowały procesów 
związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi . 

(dowód: akta kontroli str. 14-19, 31-51, 67) 
1.8. W Szpitalu ustanowiono system kontroli zarządczej, określony w art. 68-69 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8. Kontrola zarządcza nie 
obejmowała swym zakresem postępowania z odpadami medycznymi9. Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że postępowanie z odpadami medycznymi wytworzonymi w 
Szpitalu nie zostało zidentyfikowane jako proces kluczowy dla Szpitala oraz, że 
podlega ono kontroli wewnętrznej . 

 (dowód: akta kontroli str. 52-67) 
1.9. Szpital terminowo przekazał marszałkowi województwa wielkopolskiego 
sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2014 r. i 
2015 r., co było zgodne z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. Informacje  zawarte w 
tych sprawozdaniach były zgodne z danymi ujętymi w ewidencji odpadów 
prowadzonej przez Szpital. 

(dowód: akta kontroli str. 68-74) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie postępowanie z odpadami medycznymi 
wytworzonymi w Szpitalu w latach 2014-2016 (I półrocze). 

 Wykonanie umów z podmiotami odbierającymi odpady 
medyczne w celu ich unieszkodliwienia oraz 
dokumentowanie unieszkodliwienia odpadów 
medycznych 

2.1. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu obowiązywały dwie umowy na odbiór, 
transport i utylizację odpadów medycznych zawarte  z Zakładem Utylizacji Odpadów 
Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie10. Obie umowy zapewniały prawidłowe, tj. zgodne z 
przepisami ustawy o odpadach, ich unieszkodliwianie. Obie umowy zawarte zostały 
na czas określony, tj. na dwa lata, przy czym wartość pierwszej umowy wyniosła 
87.026,40 zł, natomiast drugiej wyniosła 71.668,80 zł. Umowy te respektowały 
„zasadę bliskości” zawartą w art. 20 ustawy o odpadach (odpady były 
unieszkodliwiane w ww. Zakładzie na terenie województwa wielkopolskiego). 
W umowach tych Szpital nie zawarł obowiązku wydania przez unieszkodliwiającego 

                                                           
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
9 Jako cele działalności Szpitala wskazano: 1. Wykonanie kontraktu z NFZ na poziomie 101%; 2. 
Realizacja planów finansowych jednostki; 3. Spadek zobowiązań; 4. Podpisanie kontraktu z NFZ na 
2016 r. 
10 Umowa z 12 listopada 2013 r. oraz umowa z 28 października 2015 r. 
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dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych, 
wytworzonych w Szpitalu. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że na podstawie § 5 obu 
umów, wykonawca miał zapewnić unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych11. 

Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie posiadał ważne zezwolenie na transport 
odpadów12 oraz ich unieszkodliwianie13. 

Strony umów przestrzegały warunków tych umów, w szczególności w zakresie 
rodzaju odbieranych odpadów. Ilość odpadów przekazanych ww. firmie przez 
Szpital była zgodna z ewidencją odpadów medycznych. 

Szpital dysponował dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie zakaźnych 
odpadów medycznych za miesiące czerwiec-grudzień 2014 r., styczeń-grudzień 
2015 r. oraz styczeń-czerwiec 2016 r. Dokumenty te zawierały m. in. dane 
dotyczące wytwórcy odpadów oraz posiadacza odpadów, który unieszkodliwił 
odpady; kod, rodzaj, masę, numer karty przekazania odpadów, a także datę 
przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 75-114, 133) 
2.2. Zlecenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 
zostało w 2013 r. udzielone w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przy 
zlecaniu ww. usługi przestrzegano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych14. 
W 2015 r. ta sama usługa, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia (66.360 zł, 
co stanowiło równowartość 15.706,88 euro) nie została udzielona w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co było zgodne z art. 4 pkt 8 
ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 115-128) 
2.3. W latach 2014-2015 oraz w I półroczu 2016 koszty Szpitala związane z 
transportem i unieszkodliwieniem odpadów medycznych wyniosły odpowiednio: 
34.009,40 zł, 34.884,79 zł oraz 17.461,59 zł. Koszty te stanowiły 0,16% całkowitych 
kosztów funkcjonowania Szpitala w 2014 i 2015 r. oraz 0,15% w I połowie 2016 r. 
W każdym z tych okresów jednostkowy koszt transportu oraz unieszkodliwienia 
1 Mg (1 tony) opadów medycznych wyniósł 0,0026 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 129) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach, wytwórca zakaźnych odpadów 
medycznych jest zwolniony z odpowiedzialności za ich zbieranie lub przetwarzanie, z 
chwilą dokonania unieszkodliwienia przez następnego posiadacza poprzez termiczne 
przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych w spalarni odpadów niebezpiecznych, a 
potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego 
posiadacza jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie. 
Szpital nie dysponował dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie zakaźnych 
odpadów medycznych za styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz maj 2014 r., do 
czego zobowiązywał art. 95 ust. 4-6 ww. ustawy. W okresie tym Szpital przekazał 
                                                           
11 Dz. U. z 2003 r., Nr 8, poz. 104 ze zm. - uchylone z dniem 24 stycznia 2016 r. 
12 Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-VI.7243.23.2012 z 26 lipca 2012 r. 
13 Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II.2..7243.76.2013 z 19 marca 2014 r. 
(wcześniej decyzja DSR-VI.7243.23.2012). 
14 Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 ze zm. 
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do unieszkodliwienia łącznie 0,624 Mg opadów o kodzie 18 01 02 oraz 0,955 Mg 
odpadów o kodzie 18 01 03. 
NIK wskazuje, że niewydanie, nieprzekazanie i nieprzechowywanie dokumentów 
potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych nosi 
znamiona wykroczenia, o którym mowa w art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że umowę na odbiór, transport i utylizację odpadów podpisano 
z Zakładem Utylizacji Odpadów, w którym odpady są unieszkodliwiane, przez 
niedopatrzenie nie wiedziano o istnieniu takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 75, 131-133) 
 

Z powodu braku dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych 
odpadów medycznych za pięć miesięcy 2014 r., Najwyższa Izba Kontroli ocenia 
negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w tym zakresie. 

IV. 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 Kontroli15, wnosi o wyegzekwowanie dokumentów 
potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 
wytworzonych w Szpitalu w okresie od stycznia do maja 2014 r. 

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  dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i 
wykonania wniosku pokontrolnego 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 10 października 2016 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Bartosz Tomczyk 
specjalista k. p. 
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15 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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