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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 Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach („Szpitala”), w zakresie Ŝywienia pacjentów 

i utrzymania czystości w latach 2004-2007 i w I kwartale 2008 r. 

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

w dniu 4 listopada 2008 r. i omówione w tym dniu na naradzie pokontrolnej, NajwyŜsza Izba 

Kontroli na podstawie 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 zarówno w odniesieniu 

do zapewnienia wyŜywienia pacjentów, jak i do usług pralniczych. Stan utrzymania czystości 

uznaje się za niezadowalający. Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi ocenami 

cząstkowymi oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 
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1. Poddane kontroli posiłki, podawane pacjentom, były prawidłowe pod względem 

mikrobiologicznym i kalorycznym oraz zostały pozytywnie ocenione przez 

ankietowanych w zakresie smaku, temperatury i urozmaicenia. Stanu wyŜywienia 

pacjentów w Szpitalu nie moŜna jednak uznać za właściwy, lecz za zadowalający, gdyŜ: 

a) w  próbce wymazu z rąk pracownika kuchni stwierdzono ponadnormatywną liczbę 

gronkowców chorobotwórczych, co wskazuje na uchybienia w stanie higieny 

personelu kuchennego, a tym samym obniŜa poziom bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego posiłków; 

b) nie zapewniono w diecie szpitalnej dostatecznej zawartości wapnia (86,7% normy) 

oraz wystąpiły odchylenia zalecanych wartości białka i tłuszczu oraz proporcji 

kalorycznych w  poszczególnych posiłkach – na co wskazała analiza 2 bieŜących 

jadłospisów wykonana przez PSSE w Suwałkach na zlecenie NIK 

c) porcje posiłków były niewystarczające, gdyŜ zastrzeŜenia w tym zakresie zgłosiło 

ponad 21% ankietowanych pacjentów, a 50% doŜywiało się we własnym zakresie;  

d) jakość posiłków przygotowywanych przez Dział śywienia Szpitala wielokrotnie była 

kwestionowana przez pielęgniarkę naczelną i pielęgniarki oddziałowe.  

NIK ocenia negatywnie Ŝywienie pacjentów w Szpitalu w okresie świadczenia tych 

usług przez firmę zewnętrzną, tj. do 6 lipca 2007 r., gdyŜ nie zapewniono właściwego 

nadzoru nad realizacją usługi, co skutkowało złą jakością posiłków podawanych 

pacjentom. Nadzór nad realizacją usług zlecono osobom, które nie posiadały 

specjalistycznej wiedzy z zakresu Ŝywienia, przez co nie weryfikowały jadłospisów 

sporządzanych przez wykonawcę. Na złą jakość usług Ŝywieniowych wskazywały liczne 

uwagi zgłaszane przez pielęgniarki oddziałowe. Potwierdzały ją: wyniki badań 

ankietowych pacjentów, ocena Ŝywienia wykonana w grudniu 2006 r. przez dietetyka 

zewnętrznego, a takŜe kontrola PSSE z maja 2007 r., która wykazała m.in.:  zaniŜoną 

kaloryczność posiłków (84,7% normy), zawartości wapnia, Ŝelaza i witaminy C (70,4%, 

78,8% i 45,3%) oraz niedostateczną ilość owoców i warzyw.  

Mimo licznych zastrzeŜeń i uwag co do jakości świadczonych usług, kierownik Działu 

Administracyjno-Gospodarczego bezkrytycznie potwierdzał na fakturach prawidłowe ich 

wykonanie, w konsekwencji czego nie naliczano kar umownych. Sporządzone przez 

wykonawcę zestawienia ilości osobodni Ŝywieniowych pacjentów, które załączone były 

do analizowanych faktur na łączną kwotę 854.410 zł, wbrew postanowieniom umowy nie 

były potwierdzone przez pielęgniarki oddziałowe i kierownika Działu Administracyjno-

Gospodarczego. 
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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, badania dokumentów, jak i opinia biegłych 

NIK. 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, co 

skutkowało brakiem moŜliwości wykonania procedury w praktyce. Ponadto do prania 

dezynfekcyjnego mopów uŜywano niewłaściwych środków. Dodać naleŜy, Ŝe 

z pobranych w 2008 r., podczas kontroli PSSE, dwóch prób środków dezynfekcyjnych 

obie zakwestionowała (zaniŜone roztwory); 

b) zadeklarowany przez Szpital poziom zuŜycia preparatów do dezynfekcji rąk, w opinii 

biegłych NIK, nie zabezpiecza potrzeb oddziałów i uniemoŜliwia wykonanie 

procedury higieny rąk w sposób bezpieczny dla pacjenta i personelu; 

c) proces sprzątania i dezynfekcji na Oddziale Ortopedii i Urologii oraz pomieszczeń 

Stacji Dializ na Oddziale Nefrologii, nie przebiegał prawidłowo, gdyŜ: nie myto 

wszystkich powierzchni wymienionych w procedurze, nie zachowywano kolejności 

poszczególnych czynności, niewłaściwie dezynfekowano bądź nie dezynfekowano 

przewidzianych w procedurze powierzchni, po zakończeniu czynności sprzątania 

stwierdzono brud w miejscach, które miały być sprzątnięte; 

d) nie przestrzegano zasad higieny przy  transporcie i segregacji brudnego asortymentu 

szpitalnego; 

e) stwierdzono brak mydła w płynie, środków do dezynfekcji rąk i ręczników 

w brudownikach i toaletach dla pacjentów Oddziale Ortopedii i Urologii, a 18% 

ankietowanych przez NIK pacjentów Szpitala zgłosiło zastrzeŜenia do stanu czystości 

toalet. 

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, stan czystości w Szpitalu uległ poprawie 

w stosunku do okresu, gdy usługi w tym zakresie świadczyła firma zewnętrzna. Ze 

względu na złą jakość świadczonych usług w latach 2004-2006 11 razy obciąŜano 

wykonawcę karami umownymi, jednak mimo licznych nieprawidłowości stwierdzanych 

w jakości usług w latach 2007-2008 (I kwartał) nie naliczano kar umownych. Kierownik 

Działu Administracyjno-Gospodarczego bez zastrzeŜeń zatwierdzała faktury pod 



 4 

względem merytorycznym bez pisemnego potwierdzenia usługi przez pielęgniarkę 

naczelną i pielęgniarki oddziałowe, czym naruszono § 6 ust. 2 umowy z 2 sierpnia 2004 r. 

3. Jakość prania bielizny szpitalnej pod względem czystości naleŜy uznać za zadawalającą. 

NIK zwraca uwagę na krytyczne oceny usług pralniczych (zarówno za okres realizowania 

usług przez firmę zewnętrzną, tj. do 30 czerwca 2005 r., a takŜe od czasu 

podporządkowania organizacyjnie Pralni do Działu Administracyjno-Gospodarczego - od 

1 lipca 2005 r.) pielęgniarek oddziałowych, które dotyczyły przede wszystkim zwrotu 

z pralni bielizny zniszczonej i „spranej” i nie naprawianej, a takŜe braków czystej bielizny 

na oddziałach, szczególnie po dniach wolnych od pracy.  

4. NIK pozytywnie ocenia działania Szpitala w zakresie wdraŜania zasad Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz wprowadzanie od 31 grudnia 2007 r. 

systemu HACCP. Personelu Działu śywienia miał odpowiednie kwalifikacje i był 

szkolony w zakresie  systemu HACCP.  

ZastrzeŜenia NIK dotyczą natomiast standardów utrzymania czystości w Szpitalu. 

Wprawdzie opracowano szereg procedur w zakresie czystości, jednak na dzień 

zakończenia kontroli NIK – 24 z 28 przedłoŜonych biegłym NIK procedur nie 

wprowadzono do stosowania zarządzeniem Dyrektora Szpitala. W opinii biegłych 

procedury te nie zawierają informacji szczegółowo definiujących sposób ich wykonania, 

związany z rodzajem zastosowanego preparatu myjącego lub dezynfekującego, stęŜeniem 

jego roztworów roboczych oraz ich niezbędnej ilości podczas wykonywania kaŜdego 

cyklu sprzątania. Ograniczenie procedur sprzątania sal chorych wyłącznie do mycia 

powierzchni dotykowych, z uwagi na ich kontakt z pacjentem jest niewłaściwe, gdyŜ 

dezynfekcją naleŜy objąć takŜe powierzchnie dotykane przez personel, pacjentów 

i odwiedzających.  

5. Istniejący obecnie w Szpitalu system monitorowania i nadzoru usług Ŝywieniowych 

i pralniczych mimo stwierdzonych uchybień pozwalał na wykrycie nieprawidłowości 

i wdroŜenie działań naprawczych. 

Nadzór nad jakością utrzymania czystości i higieny w Szpitalu sprawowano przede 

wszystkim w drodze bieŜących kontroli inspektora ds. zakaŜeń szpitalnych oraz badań 

mikrobiologicznych. Nadzór ten był jednak niewystarczający ze względu na niewłaściwą 

organizację i sposób realizacji zadań przez Zespół ds. Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych 

(„Zespół). I tak:  

a) pielęgniarki wchodzące w  skład Zespołu nie posiadały odpowiednich kwalifikacji 

wymaganych § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. 
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w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych (Dz. U. nr 

285, poz. 2869); 

b) zakres czynności pielęgniarce epidemiologicznej ([...]1) ustalono pisemnie dopiero 12 

grudnia 2007 r., tj. po ponad 17 miesiącach od chwili zatrudnienia;  

c) nie opracowano, a tym samym nie wdroŜono programów w zakresie profilaktyki 

i zwalczania zakaŜeń szpitalnych (monitorowanie czynne, zakaŜeń w Szpitalu) 

pomimo, Ŝe zadanie to przypisano pielęgniarce epidemiologicznej oraz inspektorowi 

ds. zakaŜeń szpitalnych. Osoby te nie prowadziły równieŜ wstępnego szkolenia 

sanitarno-epidemiologicznego dla nowoprzyjętych pracowników; 

d) nie opracowano standardów pod kątem zakaŜeń szpitalnych, których opracowanie 

zlecone zostało w 2004 r. przewodniczącemu Komitetu Terapeutycznego; 

e) nie ustalono roboczych planów, zasad postępowania i długoterminowych programów 

zapobiegania zakaŜeniom szpitalnym pomimo, Ŝe obowiązek ten przypisany został 

lekarzowi epidemiologowi do realizacji wraz z Zespołem; 

f) pielęgniarka epidemiologiczna nie posiadała planów w zakresie kontroli stanu 

sanitarno-epidemiologicznego oraz dokumentów wskazujących na systematyczne 

prowadzenie takich kontroli pomimo, Ŝe do jej obowiązków naleŜało prowadzenie 

nadzoru nad pracą personelu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych 

oraz monitorowanie przestrzegania standardów organizacji postępowania sanitarnego; 

g) Zespół nie realizował zadań przypisanych zarządzeniem Dyrektora Szpitala, gdyŜ 

od 2006 r. brak było protokołów ze posiedzeń (ostatnie z 5 września 2006 r.), 

które powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał i być udokumentowane 

w formie protokołu. 

5. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań organizacyjnych w zakresie wyŜywienia, 

utrzymania czystości  i prania w ocenie NIK były niewystarczające. 

Szpital opracował Program dostosowawczy 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.), jednak dotychczas nie 

opracował harmonogramu i nie oszacował pełnych kosztów jego realizacji, określając 

tylko szacunkowo koszt „niektórych głównych prac” na kwotę 53.413 tys. zł.  Szpital nie 

                                                 
1 usunięto dane osobowe – art. 5 ust. 2 udip; 
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zapewnił środków na realizację tego Programu, a kierownictwo nie dokonało analizy  

moŜliwości jego realizacji w załoŜonym czasie. 

Kuchnia szpitalna nie spełniała wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

sanitarno-higienicznym pomieszczenia i urządzenia szpitalne, a personel kuchni nie 

zawsze zadbał o naleŜyty stan sanitarno-higieniczny, na co wskazuje opinia powołanej 

przez NIK biegłej i wyniki kontroli PSSE. Decyzją z 4 grudnia 2007 r. PSSE nakazało 

doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia kuchni 

głównej i magazynów, korytarzy komunikacyjnych w kuchni, w terminie do 31 grudnia 

2009 r.   

Nie wyznaczono osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do zastępstwa dietetyka 

Szpitala, które realizuje magazynier nieposiadająca przeszkolenia w zakresie dietetyki. 

NIK zwraca teŜ uwagę na fakt, iŜ 50% ankietowanych pacjentów nie uzyskało Ŝadnej 

informacji o zasadach zdrowego Ŝywienia, co wskazuje na konieczność poprawy działań 

Szpitala w zakresie profilaktyki zdrowotnej (Ŝywieniowej). 

Po przejęciu od firmy zewnętrznej usług w zakresie utrzymania czystości 

wprowadzono szereg efektywnych rozwiązań, jak np.: 

− utworzono Dział Utrzymania Czystości oraz przeprowadzono szereg szkoleń 

dla personelu sprzątającego, przy czym zastrzeŜenia NIK budzi niski poziom 

ich frekwencji; 

− wprowadzono bieŜącą analizę zuŜycia środków czystości i dezynfekujących. 

Nie zapewniono jednak właściwego poziomu zatrudnienia sprzątających 

i wyposaŜenia do utrzymania czystości, bazując wyłącznie na sprzęcie przejętym od firmy 

zewnętrznej. W sierpniu 2008 r. personel sprzątający składał się z 86 osób (poziom 

absencji ok. 10%), przy czym firma zewnętrzna zadania te realizowała 103 pracownikami 

w I kw. 2008 r. W Szpitalu brak jest sprzętu do mechanicznego czyszczenia 

i wykonywania porządków gruntownych oraz sprzętu odpowiedniej jakości (maszyny do 

szorowania podłóg, terakoty i fug oraz maszyn do nabłyszczania posadzek, braku szczotek 

do szorowania miejsc trudnodostępnych). Pomimo wniosku o udzielanie zamówienia 

publicznego „na sprzęt niezbędny do utrzymania czystości” złoŜonego przez kierownika 

Działu Utrzymania Czystości w dniu 6 czerwca 2008 r., a następnie ponowionego w dniu 

31 lipca 2008 r., do końca sierpnia 2008 r. nie został on zaakceptowany przez 

kierownictwo Szpitala. 

6. W ewidencji kosztów jako odrębne ośrodki kosztów wydzielono Dział śywienia, Dział 

Higieny Szpitalnej i Pralnię. NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe ewidencja kosztów w Dział 
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Higieny Szpitalnej do 31 marca 2008 r. 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 związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń szpitalnych 

o łącznej powierzchni 1.564,55 m2, (sprzątanej we własnym zakresie) ujmowano łącznie 

do ośrodka kosztów „szpital-koszt ogólny”, w sposób uniemoŜliwiający ich wydzielenie. 

NIK nie wnosi uwag do ewidencjonowania kosztów ponoszonych na ośrodki Działu 

śywienia i Pralni, gdyŜ zostały wydzielone jako odrębne ośrodki kosztów działalności 

pomocniczej. Rozliczanie kosztów zuŜycia wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej 

w tych działach dokonywane jest na podstawie pomiarów liczników. 

W ocenie NIK rezultaty uzyskane w zakresie wyŜywienia pacjentów i utrzymania 

czystości w latach 2004-2008 (I kwartał) nie były adekwatne do kosztów, co wynika m. 

in. z braku naleŜytego nadzoru nad tymi usługami i ich niską jakością. Niewątpliwie 

wpływ na jakość świadczonych usług miał takŜe brak terminowych rozliczeń 

z wykonawcą. Zaległości z tytułu realizacji tych usług w latach 2004-2008 wynosiły 

od 1.218 tys. zł do 4.570,2 tys. zł (wraz ze zobowiązaniami powstałymi przez 7 lipca 2004 

r., wynoszącymi wg stanu na dzień 31 lipca 2004 r. 3.650,5 tys. zł). 

Przejęcie przez Szpital w lipcu 2007 r. realizacji usług Ŝywieniowych od firmy 

zewnętrznej wpłynęło na obniŜenie średniego kosztu osobodnia Ŝywienia pacjenta z 11,38 

zł w 2007 r. do 10,64 zł w I kwartale 2008 r. Średni miesięczny koszt utrzymania 

czystości 1 m2 powierzchni Szpitala w tym czasie wzrósł z 8,03 zł do 9,19 zł, przy czym 

po przejęciu tych usług przez Szpital koszt ten spadł do poziomu 5,60 zł w II kwartale 

2008 r. Koszty prania bielizny szpitalnej wzrosły po przejęciu tych usług od firmy 

zewnętrznej przez Szpital - z 3,31 zł/kg za 2004 r. do 4,48 zł/kg za 2006 r. i 5,59/kg za I 

kw. 2008 r. Wzrost ten uzasadniany był w czasie kontroli m.in. wzrostem ceny oleju 

opałowego oraz zmianą klucza podziału tego oleju. NIK zwraca jednak uwagę, 

Ŝe dokument „Klucz podziału kosztów zuŜycia oleju opałowego” określony był jako 

„propozycja” wyłącznie na 2007 r., nie zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala.  

NIK pozytywnie ocenia działania podjęte w celu wykorzystania potencjału własnej 

kuchni i świadczenia usług na zewnątrz, zwraca jednak uwagę, Ŝe stawka 9,10 zł brutto 

za osobodzień przyjęta dla usługi świadczonej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu 

w Suwałkach nie uwzględniała wszystkich pozycji kosztowych, co było sprzeczne 

z wymogami § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 
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1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej. 

 

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

1. Zapewnienie właściwego stanu higieny personelu kuchni oraz odpowiednie 

zbilansowanie diety, zgodnie z zaleceniami PSSE. 

2. Zapewnienie składu Zespołu ds. ZakaŜeń Szpitalnych zgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz właściwego nadzoru nad stanem higieny w Szpitalu przez ten Zespół. 

3. BieŜącą realizację przez Zespół ds. ZakaŜeń Szpitalnych wszystkich powierzonych 

zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania zakaŜeń Szpitalnych. 

4. WyposaŜenie personelu sprzątającego w sprzęt umoŜliwiający prawidłowy 

i efektywny przebieg zabiegów sprzątania i dezynfekcji. 

5. Analizę obowiązujących w Szpitalu procedur higienicznych i dezynfekcyjnych pod 

kątem wykorzystania wniosków biegłych w tym zakresie, a w szczególności zuŜycia 

środków myjących i dezynfekujących oraz nakładek na mopy. 

6. Przestrzeganie procedur utrzymania czystości oraz objęcie szkoleniami w tym zakresie 

całego personelu sprzątającego, w tym szkoleniami prowadzonymi przez słuŜby 

epidemiologiczne Szpitala. 

7. Podjęcie działań w celu realizacji Planu dostosowania Szpitala do wymogów 

rozporządzenia 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.), ze 

szczególnym uwzględnieniem kuchni i pralni szpitalnej. 

8. Świadczenie usług Ŝywieniowych podmiotom zewnętrznym po cenach 

skalkulowanych zgodnie z  § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 1998 r.  

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 usług Ŝywienia i utrzymania czystości, związanych 
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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.  

 


