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Działając w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie 
art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 22018 r. poz. 870), 

składam petycję  o podjęcie dzialań  zmierzających do uchylenia regulacji zawartej w art. 20 ust. 
3 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) 
lub jej zmiany w taki sposób aby możliwa była utylizacja odpadów medycznych również  poza 
terenem województwa, na którym zostały wytworzone. 

Na wypadek, gdyby niemożliwym było dokonanie postulowanych mian bezterminowo, 
poddaję  pod rozwagę  Pana Ministra możliwość  odstąpienia od tzw. zasady bliskości jedynie na czas 
trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. 

Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pózsi. zm. dalej zwanej „ustawą  o odpadach"), Zespół  Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim powinien korzystać  z usług podmiotu dokonującego 
utylizacji odpadów na terenie województwa świętokrzyskiego. W związku z tym szpital 
najprawdopodobniej zmuszony będzie do zawarcia umowy z podmiotem będącym monopolistą  
na lokalnym rynku. Co oczywiste, wiąże się  to z koniecznością  przyjęcia cen narzuconych przez 
usługobiorcę. Przeprowadzony we wrześniu tego roku przetarg na odbiór odpadów został  
unieważniony ponieważ  wartość  jedynej spełniającej wymogi oferty, przewyższała kwotę  jaką  szpital 
mógł  przeznaczyć  na sfinalizowanie zamówienia. Z uwagi na trudną  sytuację  finansową  szpitala 
niemożliwe było zwiększenie tej kwoty. Jedyna oferta, która zgodnie z zasadą  bliskości mogłaby 
zostać  dopuszczona w tym postępowaniu opiewała na kwotę  955,800,00 zł  netto, podczas gdy środki 
jakie szpital przeznaczył  na ten cel to 869.400,00 zł. Skrajna niekorzystność  otrzymanej oferty jest 
tym bardziej widoczna gdy zestawi się  ją  z wartością  obecnie obowiązującej umowy, która wynosi 
837.200,00 zł  netto przy takim samym limicie ilości odpadów. Znamienne jest również  to, 
że podlegająca odrzuceniu oferta podmiotu spoza województwa świętokrzyskiego, położonego 
w większej odległości, była znacząco korzystniejsza dla szpitala. Zatem, przy zachowaniu 
dotychczasowej regulacji szpital zmuszony będzie do wyboru niekonkurencyjnej i niekorzystnej oferty 
jedynego usługodawcy. Taki stan rzeczy godzi pośrednio w możliwość  zapewnienia ciągłości 
udzielania świadczeń  zdrowotnych przez szpital oraz zdolność  do bieżącego regulowania zobowiązań. 
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Niewątpliwie art. 20 ustawy o odpadach przyczynia się  do nierównego traktowania 
podmiotów generujących odpady medyczne. Szczególnie szpitale z województw, w których 
funkcjonuje jeden podmiot uprawniony do utylizacji odpadów medycznych, zmuszone są  do zakupu 
usługi w cenie podyktowanej przez wykonawcę, podczas gdy jednostki funkcjonujące na terenie 
innych województw mogą  dokonać  wyboru spośród konkurencyjnych ofert. Zaistniała sytuacja stoi 
w sprzeczności z zasadami gospodarowania środkami publicznymi zawartym w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Zasady te mają  
również  odpowiednie zastosowanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

W związku z opisanym stanem faktycznym i prawnym proszę  o podjęcie działań  adekwatnych 
do treści powyższych wniosków. Nadmieniam dodatkowo, że nawet tymczasowe, wprowadzone 
na czas epidemii, regulacje umożliwiające odstąpienie od zasady bliskości miałyby wymierny wpływ 
na poprawę  kondycji finansowej szpitala. Trwający stan epidemii przyczynił  się  do znacznego 
zwiększenia wytwarzania odpadów medycznych i związanych z tym kosztów po stronie podmiotów 
leczniczych. Stąd zasadnym jest wprowadzenie regulacji ustawowej ułatwiającej uzyskanie 
korzystnych ofert na utylizację  odpadów medycznych. 

Jednocześnie na wypadek istnienia możliwości zgodnego z prawem zlecenia odbioru 
i unieszkodliwienia odpadów poza województwem, na którym zostały wytworzone, proszę  wskazanie 
stosownej podstawy prawnej lub ścieżki działania. Przy czym informuję, że w stosunku do tutejszego 
szpitala nie znajduje zastosowanie art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach, zgodnie z którym dopuszczalne 
jest unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
na obszarze województwa innego niż  to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej 
instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego 
województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają  wolnych mocy przerobowych. 
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