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Wystąpienie pokontrolne 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r. 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Busku Zdroju („Szpitala”), w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości w latach 

2004-2008 (I kwartał). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 

w dniu 25 sierpnia 2008 r. i omówione w tym dniu na naradzie pokontrolnej, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Według trzystopniowej skali ocen przyjętej w niniejszej kontroli (właściwa, zadowalająca, 

niezadowalająca) Szpital uzyskał ocenę zadowalającą w odniesieniu do zapewnienia 

wyŜywienia pacjentów oraz  niezadowalającą w zakresie utrzymania czystości. Jako właściwe 

oceniono wykonywanie usług pralniczych. Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi 

ocenami cząstkowymi oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 

1. NIK ocenia pozytywnie jakość posiłków podawanych pacjentom, przede wszystkim ze 

względu na to, iŜ były one zdrowe i prawidłowe pod względem zawartości odŜywczej. 



 

 

2 

Wyniki badań Inspekcji Sanitarnej wskazały, Ŝe rozbieŜności we wszystkich badanych 

składnikach odŜywczych podawanych posiłków mieściły się w granicach tolerancji, 

a całodzienna racja pokarmowa pokrywała zapotrzebowanie pacjentów na wszystkie 

składniki odŜywcze, za wyjątkiem wapnia i witaminy C. WyŜywienie było wystarczające, 

poniewaŜ z doŜywiania we własnym zakresie nie korzystało 61% pacjentów, a analiza 

wartości kalorycznej posiłków w diecie podstawowej w poszczególnych dekadach maja 

i września 2005-2007 wskazuje na prawidłową wartość kaloryczną posiłków. JednakŜe 

stanu wyŜywienia pacjentów w Szpitalu nie moŜna uznać za właściwy, lecz za 

zadowalający, gdyŜ: 

a) w diecie szpitalnej nie zapewniono dostatecznej ilości owoców i warzyw oraz mleka 

i produktów mlecznych, w tym napojów fermentowanych, co potwierdzają wyniki 

kontroli Inspekcji Sanitarnej i ankiety przeprowadzone wśród pacjentów przez NIK; 

b) więcej niŜ 15% ankietowanych pacjentów oceniło posiłki negatywnie pod względem 

smaku i urozmaicenia (odpowiednio 19%, 27%), co potwierdzają badania Inspekcji 

Sanitarnej, która wskazała małe urozmaicenie zestawów kolacyjnych. 

2. NIK ocenia jako niezadowalający stan utrzymania czystości w Szpitalu, gdyŜ zarówno 

stosowane w Szpitalu zasady utrzymania czystości, jak i sam przebieg procesu sprzątania 

nie odpowiadały przyjętym w tym zakresie standardom. Wykazały to zarówno 

przeprowadzone w toku kontroli oględziny, jak i opinia biegłych NIK oraz wyniki 

ankietowania pacjentów. I tak:  

a) sprzęt do sprzątania nie zapewniał właściwej organizacji pracy. Osoby sprzątające nie 

posiadały wystarczającej ilości nakładek na mopy oraz ścierek w odpowiednich 

kolorach. Według opinii biegłych zadeklarowana przez Szpital ilość zuŜywanych 

nakładek na mopy, preparatów myjących i dezynfekujących była zbyt niska nie tylko 

stosunku do załoŜeń proceduralnych, ale równieŜ w stosunku do prawidłowego 

postępowania w obszarze medycznym i higienicznym; 

b) proces sprzątania i dezynfekcji nie przebiegał prawidłowo i nie odpowiadał 

obowiązującej w tym zakresie procedurze, gdyŜ niewłaściwie przygotowywano 

roztwory do mycia i dezynfekcji, nie myto w salach chorych wszystkich powierzchni 

wymienionych w procedurze, nie pozostawiano preparatów do dezynfekcji na 

dezynfekowanej powierzchni do działania; 

c) zastrzeŜenia do stanu czystości łazienek i toalet zgłosiło odpowiednio 19% i 22% 

ankietowanych. 
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3. ZastrzeŜenia budzi stan wdraŜania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej 

Praktyki Higienicznej (GHP) oraz systemu analizy zagroŜeń i krytycznych punktów 

kontroli (HACCP). Większość dokumentacji nie została jeszcze zatwierdzona do 

stosowania i jest w fazie wprowadzania. Na brak postępów w tym zakresie wskazywała 

takŜe Inspekcja Sanitarna podczas kontroli Szpitala w kwietniu 2008 r. Wszyscy 

pracownicy bloku Ŝywienia posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do 

kontaktu z Ŝywnością.  

NIK negatywnie ocenia przyjęte w Szpitalu standardy w zakresie utrzymania czystości, 

gdyŜ obowiązujące procedury nie były dostosowane do rzeczywistych potrzeb Szpitala, 

a ponadto, według opinii biegłych, posiadały braki formalne i niezgodności merytoryczne. 

Zaznaczyć naleŜy, iŜ procedury te nie były opiniowane przez zespół ds. zakaŜeń 

szpitalnych.  

4. W ewidencji kosztów jako odrębne ośrodki kosztów wydzielono Dział śywienia i Pralnię. 

NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe ewidencja kosztów w Dziale śywienia nie była 

prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 

grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 164, poz. 1194), gdyŜ koszty zakupu Ŝywności nie 

były zaliczane do kosztów Działu śywienia jako koszt materiałów uŜytych bezpośrednio 

do wykonania usługi, do czego zobowiązuje przepis § 2 ust. 4 pkt 2 lit. a niniejszego 

rozporządzenia. Ustalony przez NIK średni koszt jednego osobodnia Ŝywienia pacjenta 

wzrósł na przestrzeni 4 lat o 1,88 zł z 8,42 zł w 2004r. do 10,30 zł w I kw. 2008 r., przy 

stawce Ŝywieniowej utrzymującej się w tym czasie na poziomie ok. 5 zł. Organizacja 

dostaw oraz sposób magazynowania produktów Ŝywnościowych pozwalały na 

ograniczanie strat wynikających z utraty terminu bądź właściwości ich przydatności do 

spoŜycia. Biorąc pod uwagę wysokość ponoszonych nakładów do uzyskiwanych 

rezultatów (przedstawionych w pkt 1 niniejszego wystąpienia), Ŝywienie pacjentów 

w Szpitalu naleŜy uznać za wydajne.    

Średni koszt prania 1 kg bielizny szpitalnej wzrósł w 2005 r. o 8,73% w stosunku do 

2004 r., tj. z 3,65 zł do 4,00 zł, a w latach 2006-2007 pozostawał na stałym poziomie, 

czyli odpowiednio 4,01 zł i 4,05 zł.  

W ocenie NIK rezultaty uzyskane w zakresie utrzymania czystości nie były adekwatne do 

wydatkowanych środków poniewaŜ: 

a) przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne nie pozwalały na wyodrębnienie 

kosztów utrzymania czystości – były one rozproszone w róŜnych ośrodkach kosztów, 
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a ich wyliczenie zostało oparte na przybliŜonym szacunku. Średni miesięczny koszt 

sprzątania 1 m2  wzrastał w poszczególnych latach i wynosił 7,20 zł w 2004 r., 8,11 zł 

w 2005 r. (wzrost o 11,19%), 9,33 zł w 2006 r. (wzrost 0 13,04 zł w stosunku do 2005 

r.), 11,23 zł w 2007 r. (wzrost o 16,9% w stosunku do 2006 r.);  

b) w Szpitalu nie wprowadzono rozwiązań zmierzających do ograniczania strat, 

poniewaŜ: 

− system dozujący zastosowano tylko dla jednego środka dezynfekcyjnego, 

a pozostałe były odmierzane według uznania osoby sprzątającej,  

− będące na wyposaŜeniu sprzątających zestawy dwuwiaderkowe nie pozwalały na 

ergonomiczną i wydajną pracę,  

− opis przedmiotu zamówienia w zakresie artykułów chemicznych i środków 

czystości w postępowaniach o zamówienia publiczne do 2008 r. był bardzo 

ogólny, bez wymagań jakościowych, co mogło być przyczyną dostarczania towaru 

niskiej jakości. 

5. Istniejące w szpitalu systemy monitorowania i nadzoru nad realizowaniem usług 

w zakresie wyŜywienia i utrzymania czystości w szpitalu nie były adekwatne do 

obowiązujących standardów, albowiem:  

a) Szpital zatrudniał tylko dwóch dietetyków: jednego w Dziale śywienia, oraz drugiego 

na Oddziale Chorób Wewnętrznych, przy czym czynności wykonywane przez 

dietetyka oddziałowego w przewaŜającej części sprowadzały się do transportu 

posiłków, podania ich pacjentom, posprzątania po posiłkach oraz sprzątania kuchenki 

oddziałowej. Do wykonywania tego rodzaju czynności nie jest konieczna osoba 

z kierunkowym wykształceniem. NIK zwraca uwagę na konieczność zwiększenia 

udziału dietetyków w profilaktyce prawidłowego Ŝywienia, gdyŜ zaledwie 14 spośród 

135 ankietowanych pacjentów jako źródło informacjo o zasadach prawidłowego 

Ŝywienia wskazało na dietetyka, a 37 w ogóle nie uzyskało takiej informacji; 

b) do zespołu ds. zakaŜeń szpitalnych zostali powołani pielęgniarka i pielęgniarz, którzy 

nie posiadali kwalifikacji określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli 

zakaŜeń zakładowych (Dz.U. Nr 285, poz. 2869). Pielęgniarka wchodząca w skład 

zespołu nie spełniała Ŝadnego z kryteriów wymienionych w cytowanym przepisie, 

czyli nie posiadała specjalizacji, co najmniej rocznego staŜu pracy na stanowisku 

pielęgniarki epidemiologicznej oraz nie ukończyła kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
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pielęgniarstwa epidemiologicznego. Z kolei pielęgniarz nie ukończył kursu 

kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego; 

c) pielęgniarz epidemiologiczny nie sporządzał harmonogramów kontroli oddziałów 

szpitalnych oraz nie prowadził Ŝadnej dokumentacji w tym zakresie, wobec czego nie 

moŜna jednoznacznie stwierdzić, czy kontrole prowadzone były systematycznie i jakie 

były z nich wnioski; 

d) na podstawie wypełnianych przez salowe harmonogramów pracy nie moŜna było 

stwierdzić, czy czynności okresowe wykonywane są z określoną w planie utrzymania 

czystości częstotliwością. 

6. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań organizacyjnych w zakresie wyŜywienia i prania 

były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ:  

a) Szpital opracował program dostosowania Szpitala do wymagań określonych 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.), który został 

pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego. Zgodnie z programem pomieszczenia kuchni winny zostać dostosowane 

do obowiązujących przepisów do 2008 r. W kuchni szpitalnej prowadzone były prace 

remontowe i planowane są kolejne. 

b) Kuchnia centralna oraz kuchenki oddziałowe wyposaŜone były w sprzęt konieczny do 

świadczenia danej usługi. WyposaŜenie kuchni centralnej było stosunkowo nowe. 

NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe do kuchenek oddziałowych zakupiono nowe 

wyparzacze, podczas gdy obecnie zalecane są przez specjalistów zmywarki do mycia 

naczyń, co pozwala na uzyskanie lepszej jakości w procesie zmywania naczyń oraz 

pozwala na oszczędności w zakresie zatrudnienia oraz zuŜycia mediów i środków 

myjących.  

c) Dietetycy posiadali odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz zarówno dietetycy, 

jak i personel kuchni, byli regularnie szkoleni z zakresu higieny produkcji Ŝywności, 

w tym z zakresu procesów mycia i dezynfekcji, sprzątania, higieny osobistej, 

zabiegów technologicznych, GMP/GHP i HACCP a takŜe racjonalizacji Ŝywienia. 

Izba zwraca jednak uwagę, Ŝe nie zawsze zasady higieny są przestrzegane. Dotyczy to 

głównie mycia rąk zarówno przez pracowników kuchni ogólnej jak i kuchenkowych 

na oddziałach szpitalnych. Ponadto salowe zajmujące się kuchenkami oddziałowymi 

nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych dla pracowników bloku Ŝywienia. 
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d) System produkcji, transportu i dystrybucji posiłków został rozwiązany optymalnie do 

warunków technicznych panujących w Szpitalu, jednakŜe NIK zwraca uwagę na 

opinie i rekomendacje przedstawione przez biegłą z dziedziny Ŝywienia zbiorowego, 

które mogą okazać się przydatne dla Szpitala. 

e) Postępowanie przetargowe w 2007 r. na pranie bielizny pościelowej przeprowadzone 

było zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), a wymagania stawiane 

wykonawcy pozwalały na uzyskanie usługi dobrej jakości. 

NIK negatywnie ocenia szpitalne wyposaŜenie przeznaczone do utrzymania czystości, 

gdyŜ Szpital posiadał tylko niskiej jakości systemy dwuwiaderkowe, które nie pozwalały 

na wydajną pracę personelu sprzątającego. Ponadto w Szpitala brak było jakiegokolwiek 

sprzętu do mechanicznego czyszczenia i wykonywania porządków gruntownych. NIK 

zwraca takŜe uwagę, Ŝe personel sprzątający nie był regularnie szkolony w zakresie 

obowiązujących procedur, o czym świadczą liczne błędy popełniane podczas oględzin 

sprzątania oraz uwagi ankietowanych pacjentów. 

 
 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Uwzględnienie w diecie pacjentów produktów zapewniających właściwy udział witaminy 

C oraz wapnia. 

2. RozwaŜenie moŜliwości wymiany w kuchenka oddziałowych wyparzaczy na bardziej 

efektywne zmywarki do naczyń. 

3. Przeszkolenie osób obsługujących kuchenki oddziałowe w zakresie obowiązujących 

w Dziale śywienia zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.  

4. Ujmowanie w kosztach działalności Działu śywienia kosztów zakupu Ŝywności. 

5. Dostosowanie obowiązujących w Szpitalu procedur w zakresie utrzymania czystości do 

warunków Szpitala, z uwzględnieniem wniosków biegłych w tym zakresie, a takŜe 

zaopiniowanie ich przez zespół ds. zakaŜeń szpitalnych. 

6. Zapewnienie składu zespołu ds. zakaŜeń szpitalnych zgodnego z obowiązującymi 

przepisami.  

7. Prowadzenie regularnych i udokumentowanych kontroli personelu sprzątającego oraz 

systematycznego szkolenia w zakresie obowiązujących procedur. 

8. RozwaŜenie moŜliwości przeprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie utrzymania 

czystości zapewniających efektywniejsze zarządzanie personelem, kosztami i jakością 
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tych usług, w tym stopniową wymianę oraz uzupełnianie sprzętu niezbędnego do 

sprzątania, zapewniającego ergonomiczną i wydajną pracę oraz realizację wszystkich 

czynności określonych w procedurach.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Pana Dyrektora, w terminie 15 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. Zwracam się takŜe o przekazanie informacji 

o oszczędnościach lub korzyściach finansowych osiągniętych na skutek wprowadzenia zmian 

w organizacji świadczenia i finansowania kontrolowanych usług, związanych 

z wykorzystaniem uwag oraz realizacją wniosków pokontrolnych NIK. Przekazanie takiej 

informacji w terminie do końca tego roku umoŜliwi wykorzystanie jej w informacji 

o wynikach kontroli przedkładanej Sejmowi. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do 

Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 


