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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy1 

 

Anna Lewandowska, Dyrektor, od 11 kwietnia 2012 r.2  

 

Ocena postępowania z odpadami medycznymi w zakresie realizacji wniosków 
pokontrolnych dotyczących utylizacji odpadów medycznych z kontroli P/14/055. 

 

Od 16 czerwca 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, a także 
działania wcześniejsze, o ile miały one wpływ na realizację zadań po 16 czerwca 
2014 r.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Beata Odjas, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/65/2019 z 17 kwietnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Szpital”. 

2 Dalej: „Dyrektor”. 

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zrealizowanie przez Szpital wniosków 
sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 16 czerwca 2014 r. dotyczącym 
postępowania z odpadami medycznymi5. Umowy na odbiór, transport 
i unieszkodliwianie odpadów medycznych zawarto z zastosowaniem zasady 
bliskości instalacji unieszkodliwiającej odpady medyczne, uzyskano dokumenty 
potwierdzające termiczne unieszkodliwienie wytworzonych przez Szpital w 2013 r. 
odpadów medycznych, przestrzegano obowiązujących terminów magazynowania 
odpadów medycznych, w tym odpadów niebezpiecznych, zapewniono ich 
prawidłowy transport wewnętrzny, z wykorzystaniem właściwych do tego środków 
transportu oraz prawidłowo oznakowywano odpady medyczne.  

Stwierdzone w obszarze postępowania z odpadami medycznymi nieprawidłowości, 
dotyczące m.in. nierzetelnego sporządzenia zbiorczych zestawień danych 
o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów medycznych za lata 2014, 2015, 2016 
i 2017 oraz nieprawidłowo wypełnionych w 2015 r. 24 kart przekazania odpadów6, 
zostały przez Szpital usunięte bądź nie miały zasadniczego wpływu na 
bezpieczeństwo postępowania z odpadami medycznymi, stąd nie spowodowały 
obniżenia pozytywnej oceny kontrolowanej działalności.  

III. Opis stanu faktycznego 

1. Stosowanie zasady bliskości instalacji unieszkodliwiającej odpady 
medyczne przy wyłanianiu podmiotów świadczących usługi odbioru, 
transportu i utylizacji tych odpadów.  

W okresie objętym kontrolą między Szpitalem a odbiorcami odpadów medycznych 
obowiązywały  umowy na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, tj.: 

 jedna umowa Nr ZP-2413-46/13 z 23 sierpnia 2013 r. na okres od 23 sierpnia 
2013 r. do 22 sierpnia 2014 r. na odpady o kodach 18 01 02*7, 18 01 03*8, 
18 01 06*9 i 18 01 09. Unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, 
następowało w spalarni/zakładzie utylizacji w Chojnicach i w Ostrołęce, 

 trzy umowy z konsorcjum firm10: Nr PK-VIII-9/2014 z 1 września 2014 r. na okres 
od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. na odpady o kodach 18 01 02*, 
18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 09 i 18 01 10*, Nr SLZP-270-42/2015 
z 21 września 2015 r. na okres od 21 września 2015 r. do 20 września 2017 r. 
i Nr ZP-270-66/2017 z 11 października 2017 r. na okres od 11 października 
2017 r. do 10 października 2019 r. na odpady o kodach 18 01 0111, 18 01 02*, 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Kontrola P/14/055 Postępowanie z odpadami medycznymi. 

6 23 karty przekazania odpadów o kodzie 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego według katalogu 
zawartego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) – uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. i zastąpione rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923); 1 karta 
przekazania odpadów o kodzie 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

7 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 
01 03).  

8 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 (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), 
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82. 

9 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne. 

10 Dalej także: „Konsorcjum”. 

11 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

OCENA OGÓLNA 



 

4 

18 01 03*, 18 01 0412, 18 01 06*, 18 01 0713, 18 01 08*14, 18 01 09 i 18 01 10*. 
Odpady medyczne były unieszkodliwiane w spalarni/zakładzie utylizacji 
w Bydgoszczy.  

Szpital począwszy od umowy zawartej 1 września 2014 r. z Konsorcjum 
przestrzegał zasady bliskości określonej w art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach15. 

(akta kontroli str. 246-302) 

2. Zapewnienie funkcjonowania skutecznych mechanizmów kontroli 
zarządczej w obszarze postępowania z odpadami medycznymi, tj. zgodnie 
z art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych16. 

W oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za lata 2014-2018 Dyrektor Szpitala 
podała, że w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna 
i efektywna kontrola zarządcza. Wymienione w oświadczeniach zastrzeżenia 
dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej nie odnosiły się wprost do 
gospodarowania odpadami medycznymi.  

(akta kontroli str. 10-24) 

3. Uzyskanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie wytworzonych 
przez Szpital zakaźnych odpadów medycznych  

W trakcie kontroli NIK P/14/055 Szpital nie przedstawił dokumentów 
potwierdzających unieszkodliwienie odpadów odebranych od Szpitala w 2013 r., 
o których mowa w art. 95 ust. 4 ustawy o odpadach. W przedmiotowym zakresie 
Szpital dysponował zbiorczymi fakturami VAT za usługę termicznej utylizacji za 
poszczególne miesiące 2013 r., na których wskazano numer karty przekazania 
odpadu oraz ilość odpadu. Począwszy od marca 2014 r.17 Szpital otrzymywał 
potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych na wzorze 
dokumentu określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych18.  

(akta kontroli str. 28-71, 303-327) 

4. Przestrzeganie obowiązujących terminów magazynowania odpadów 
niebezpiecznych  

Szpital przestrzegał obowiązujących terminów magazynowania odpadów 
medycznych, w tym niebezpiecznych określonych w § 8 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi19. Pomieszczenia Magazynu odpadów 
medycznych były wyposażone w termometr do pomiaru temperatury, stosownie do 
§ 7 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie odpadów. Odpady o kodzie 18 01 02* 
przechowywano w temperaturze poniżej 10°C, a czas ich przechowywania nie 

                                                      
12 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03. 

13 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06. 

14 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne. 

15 Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej: „ustawa o odpadach”. 

16 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

17 W 2014 r. liczba kart przekazania odpadów o kodzie 18 01 02* wyniosła 127, a o kodzie 18 01 03* 151, 
w 2015 r. odpowiednio po 155 dla każdego kodu odpadów, w 2016 r. i 2017 r. po 154, w 2018 r. 155, a od 
stycznia do kwietnia 2019 r. 50 dla odpadów o kodzie 18 01 02* i 51 dla 18 01 03*. Dla wszystkich kart 
przekazania odpadów otrzymano miesięczne zestawienia potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 
medycznych.  

18 Dz. U. poz. 107.  

19 Dz. U. poz. 1975, dalej: „rozporządzenie w sprawie odpadów”. 
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przekraczał 72 godzin. W tym samym pomieszczeniu wyznaczono miejsca do 
przechowywania odpadów o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, 
których czas przechowywania nie był dłuższy niż 72 godziny. W odrębnym 
pomieszczeniu wyznaczono miejsce na przechowywanie odpadów o kodach 
18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81. Temperatura w pomieszczeniach 
Magazynu odpadów medycznych była monitorowana, a jej odczyty wskazywały, że 
odpowiadała wymaganiom określonym w § 8 rozporządzenia w sprawie odpadów  

(akta kontroli str. 75-83, 93-95, 208-234) 

5. Zapewnienie prawidłowego transportu wewnętrznego odpadów 
medycznych, z wykorzystaniem właściwych do tego środków transportu  

Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca 
wstępnego magazynowania odbywał się zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie 
odpadów, tj. środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. Używano 
wózków zamykanych. Transport był wykonywany w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie pojemnika lub worka oraz narażenie na bezpośredni kontakt z tymi 
odpadami, niedopuszczający do ich zmieszania oraz pozwalający na zachowanie 
warunków higienicznych, w tym ochrony przed zniszczeniem. Środki transportu 
wewnętrznego odpadów medycznych służące do transportu odpadów medycznych 
utrzymywano w czystości. W przypadku odpadów zakaźnych środki transportu były 
dezynfekowane, a następnie myte albo dezynfekowane i myte przy użyciu środka 
myjąco-dezynfekcyjnego. Natomiast po każdym usunięciu odpadów innych niż 
zakaźne były one myte i stosownie do potrzeb dezynfekowane. Czynności te były 
monitorowane zgodnie z Instrukcją postępowania z odpadami medycznymi 
wprowadzoną zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora z dnia 27 lutego 2018 r.20 Fakt 
wykonania ww. czynności pracownicy potwierdzali w Rejestrze dezynfekcji i mycia 
pomieszczeń/środków transportu wewnętrznego, zapisując datę i godzinę czynności 
oraz podpisując się.  

(akta kontroli str. 75-83, 84-92, 208-234) 

6. Prawidłowe znakowanie pojemników na odpady medyczne 

Obowiązująca w Szpitalu Procedura postępowania z odpadami na terenie szpitala21 
oraz Instrukcja uwzględniały wszystkie wymogi oznakowania pojemników/worków 
na odpady medyczne określone w § 6 rozporządzenia w sprawie odpadów, 
tj. oznaczenie kodem odpadów medycznych w nim przechowywanych, nazwę 
wytwórcy odpadów medycznych, numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, 
numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia 
użytkowania), datę i godzinę zamknięcia, znak ostrzegający przed zagrożeniem 
biologicznym (w przypadku wysoce zakaźnych odpadów medycznych).  

Oględziny przeprowadzone w Izbie Przyjęć, Oddziale Kardiologii z Pododdziałem 
Chorób Wewnętrznych, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziale Klinicznym 
Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży, Poradni Urazowo-Ortopedycznej22 oraz 
Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej23 wykazały, że wszystkie znajdujące się tam 
worki lub pojemniki z odpadami medycznymi były prawidłowo oznakowane. 
W trakcie oględzin Magazynu Odpadów Medycznych jeden z trzech dostarczonych 
pojemników/worków na odpady medyczne inne niż niebezpieczne oznaczony 

                                                      
20 W sprawie: wprowadzenia zmian w procedurze i instrukcji w Procesie PR20 – Zarządzenie Środowiskowe, 
dalej w części dotyczącej instrukcji zwana: „Instrukcją”. 

21 obowiązująca od 27 lutego 2018 r., dalej: „Procedura”.  

22 Przeprowadzone 7 maja 2019 r.  

23 Przeprowadzone 10 maja 2019 r. 
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kodem 18 01 04 nie był prawidłowo oznakowany, co zostało szerzej opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

 

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

1. Jeden spośród trzech pojemników na odpady medyczne inne niż niebezpieczne 
o kodzie 18 01 04, który został dostarczony do Magazynu Odpadów 
Medycznych Szpitala 7 maja 2019 r., był w trakcie przeprowadzanych oględzin 
oznakowany niezgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2-5 rozporządzenia w sprawie 
odpadów, tj. nie posiadał nazwy wytwórcy odpadów medycznych, numeru 
REGON wytwórcy odpadów medycznych, numeru księgi rejestrowej wytwórcy 
odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej24, wraz z podaniem organu rejestrowego oraz daty i godziny otwarcia 
pojemnika (rozpoczęcia użytkowania). Oznakowanie to było niezgodne 
z załącznikiem nr 1 do Procedury postępowania z odpadami medycznymi na 
terenie szpitala. Na pojemnik nie naklejono Etykiety informacyjnej 
przygotowanej przez Szpital, a wykorzystano oryginalną etykietę producenta 
pojemnika.  

(akta kontroli str. 75-83, 208-223) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że z przyczyn leżących po stronie pracownika 
Pracowni Tomografii Komputerowej (TK) na pojemnik 6 maja 2019 r. (dzień 
otwarcia pojemnika) nie została naklejona obowiązująca w Szpitalu etykieta 
zawierająca wszystkie wymagane dane. 

(akta kontroli str. 96, 188-206) 

2. Formularze do sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia danych 
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia 
w Dziale 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych 
odpadów medycznych za lata 2014, 2015, 2016 i 2017 zostały sporządzone 
niezgodnie ze stanem faktycznym, tj.: 

a) za 2014 r. w przypadku odpadów o kodach: 

 18 01 02* wykazano, że wytworzono 1,799 Mg odpadów, a z karty 
ewidencji odpadów sporządzonej na podstawie kart przekazania 
odpadów wynikała wartość 1,618 Mg (zawyżenie masy wytworzonych 
odpadów o 0,181 Mg), 

 18 01 03* wykazano, że wytworzono 81,572 Mg, podczas gdy faktycznie 
wytworzono 81,582 Mg (zaniżenie o 0,01 Mg); 

b) za 2015 r. w przypadku odpadów o kodach:  

 18 01 06* w ewidencji odpadów sporządzonej na podstawie kart 
przekazania odpadów nie uwzględniono karty nr 638482 z 14 stycznia 
2015 r., dotyczącej przekazania odpadów o masie 0,013 Mg, tym samym 
wykazano, że wytworzono 2,236 Mg, a faktycznie wytworzono 2,249 Mg 
(zaniżenie o 0,013 Mg), 

 18 01 10* wykazano, że wytworzono 0,021 Mg odpadów, podczas gdy 
faktycznie wytworzono 0,029 Mg. Ewidencja odpadów była prowadzona 
w sposób nieprawidłowy, ponieważ ujęto w niej kartę nr 638482 
z 14 stycznia 2015 r. dotyczącą odpadu o kodzie 18 01 06*, dwukrotnie 

                                                      
24 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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ujęto kartę nr 664268 z 16 lutego 2015 r. oraz nieprawidłowo wypełniono 
23 karty przekazania odpadu (zaniżenie o 0,008 Mg); 

c) za 2016 r. w przypadku odpadów o kodzie 18 01 03* wykazano masę 
wytworzonych odpadów w wysokości 85,39 Mg, podczas gdy z karty 
ewidencji odpadów sporządzonej na podstawie kart przekazania odpadów 
wynikała wartość 83,38 Mg (zawyżenie o 0,01 Mg);  

d) za 2017 r. w 
przypadku odpadów o kodzie 18 01 09 wykazano masę wytworzonych 
odpadów w wysokości 0,386 Mg. Z ewidencji odpadów sporządzonej na 
podstawie kart przekazania odpadów wynikała wartość 0,369 Mg, a 
faktycznie w kartach przekazania odpadów wykazano 0,405 Mg (zaniżenie 
o 0,019 Mg). Było to następstwem pominięcia w ewidencji kart nr 1572601 
i 1572918, odpowiednio z 13 i 27 października. 

(akta kontroli str. 101-122, 124-184) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że ww. nieprawidłowości wynikały z błędów 
pracownika. W trakcie kontroli NIK, 15 maja 2019 r., Szpital przesłał do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego korektę 
zbiorczych zestawień o danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2014, 2015, 2016 i 2017, tym 
samym wszystkie błędy w kartach ewidencji odpadów zostały skorygowane.  

 (akta kontroli str. 124-184, 188-207) 

3. 23 z 29 kart przekazania odpadu o kodzie 18 01 10* z 2015 r.25 oraz jedna 
z czterech kart przekazania odpadu o kodzie 18 01 09 z 2015 r.26 zostały 
wypełnione niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów27. Masę przekazanych odpadów podano z dokładnością do 
czwartego miejsca po przecinku w przypadku 20 kart, z dokładnością do pięciu 
miejsc po przecinku w przypadku trzech kart i z dokładnością do sześciu miejsc 
po przecinku w jednej karcie. 

Objaśnienia dotyczące przypisu nr 16 do Wzoru Karty przekazania odpadów 
zawartego w załączniku nr 1 stanowią, że w kolumnie Masa przekazanych 
odpadów [Mg] należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne. W przypadku, gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy 
podać masę w zaokrągleniu do 1 kg. 

(akta kontroli str. 124-184) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że stwierdzona nieprawidłowość wynikała 
z błędu pracownika. Błędy te zostały ujawnione w trakcie standardowej kontroli 
wewnętrznej, zostały wyeliminowane i nie powtórzyły się w latach następnych.  

(akta kontroli str. 188-207) 

                                                      
25 638460, z 12 stycznia, 643925, z 19 stycznia, 654104, z 4 lutego, 659426, z 9 lutego, 664268, z 16 lutego, 
669585, z 23 lutego, 677064, z 2 marca, 679873, z 9 marca, 692420, z 25 marca, 692455, z 27 marca, 698171, 
z 3 kwietnia, 707578, z 13 kwietnia, 713158, z 20 kwietnia, 719712, z 27 kwietnia, 730985, z 11 maja, 738663, 
z 18 maja, 742191, z 27 maja, 752939, z 10 czerwca, 759980, z 15 czerwca, 764658, z 22 czerwca, 802470, 
z 10 sierpnia, 827167, z 7 września, 832718, z 14 września, 1/APTEKA, z 6 lutego.  

26 1054176, z 31 maja 

27 Dz. U. poz. 1973 – uchylone z dniem 1 maja 2019 r.  
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IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.  

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 Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Bydgoszcz,             maja 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Beata Odjas 

starszy inspektor kontroli państwowej 

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

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

p.o. Dyrektor 

Barbara Antkiewicz 

 
 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


