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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 Wojewódzkiego Szpitala 

Bródnowskiego w Warszawie, w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości 

w Szpitalu w latach 2004-2008 (I kwartał). 

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

w dniu 30 października 2008 r., oraz omówione na nardzie pokontrolnej w tym samym dniu, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

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

niezadowalająca), Szpital uzyskał ocenę niezadowalającą w odniesieniu do zapewnienia 

wyŜywienia pacjentów, niezadowalającą w przypadku utrzymania czystości na oddziałach 

szpitalnych oraz ocenę zadowalającą co do utrzymania czystości przez firmę zewnętrzną 
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i usług pralniczych. Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi ocenami cząstkowymi 

oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 

1. Stanu wyŜywienia pacjentów w Szpitalu nie moŜna uznać za właściwy, lecz za 

niezadowalający, pomimo pozytywnych ocen ankietowanych pacjentów, gdyŜ: 

a) badania mikrobiologiczne pobranych przez Inspekcję Sanitarną próbek pokarmowych 

wykazały w dwóch przypadkach obecność bakterii wskaźnikowych, co moŜe stanowić 

zagroŜenia dla zdrowia konsumentów;  

b) Ŝywienie nie było zdrowe ze względu na niedobór białka (-23,5%), wapnia (-39,5%), 

Ŝelaza (-27%) i witaminy C (-57%) oraz ze względu na zbyt duŜy udział energii 

pochodzący z tłuszczu (36%), a niski z węglowodanów (50,5%), na co wskazała 

Inspekcja Sanitarna; 

c) stwierdzono obniŜoną o 15,6% wartość kaloryczną posiłków w stosunku do wymagań 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Średnia kaloryczność 

posiłków w maju 2008 r. kształtowała się na poziomie zaledwie ok. 1850 kcal; 

d) w diecie szpitalnej nie zapewniono dostatecznej ilości mleka, produktów mlecznych, 

owoców i warzyw oraz ryb, co potwierdzają wyniki kontroli Powiatowej Inspekcji 

Sanitarnej w Warszawie i ankiety przeprowadzone wśród pacjentów przez NIK; 

e) posiłki podawane w Szpitalu były niewystarczające, na co wskazało 22% 

ankietowanych. Kolejnych 58% ankietowanych zadeklarowało indywidualne 

doŜywianie. 

ZastrzeŜenia NIK budzi brak systematycznej analizy kaloryczności i wartości odŜywczej 

posiłków w Szpitalu. Działania w tym zakresie w stosunku do firmy zostały podjęte 

dopiero podczas kontroli NIK. 

2. NIK ocenia jako niezadowalający stan utrzymania czystości na oddziałach szpitalnych, 

gdyŜ zarówno zasady utrzymania czystości w Szpitalu, jak i sam przebieg procesu 

sprzątania nie odpowiadały standardom przyjętym w tym zakresie. Wykazały to zarówno 

oględziny, opinia biegłych NIK, jak i wyniki ankietowania pacjentów. NIK negatywnie 

ocenia wyposaŜenie Szpitala w zakresie utrzymania czystości na oddziałach szpitalnych, 

gdyŜ Szpital nie posiadał Ŝadnego sprzętu do utrzymania czystości poza wiadrami 

i stelaŜami do mopów, które nie zawsze zapewniały pracę bezkontaktową. NIK zwraca 

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

obowiązujących procedur, o czym świadczą liczne błędy popełniane podczas oględzin 

sprzątania. I tak:  
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a) Oprócz opisanego powyŜej braku sprzętu do sprzątania, ustalono, Ŝe 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 jest zbyt niska nie tylko 

stosunku do załoŜeń proceduralnych, ale równieŜ w stosunku do prawidłowego 

postępowania w obszarze medycznym i higienicznym. Biegli wskazali takŜe na 

nieprawidłowości dotyczące prania nakładek do mopów. 

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

obowiązującej w tym zakresie procedurze, gdyŜ niewłaściwie przygotowywano 

roztwory do mycia, nieprawidłowo uŜywano roztworów środków dezynfekcyjnych 

sporządzanych w dezynfektorni (dodatkowe rozcieńczanie), nie myto w salach 

chorych wszystkich powierzchni wymienionych w procedurze oraz w sposób w niej 

opisany. Takie postępowanie wskazuje, Ŝe pracownicy nie znają procedury 

obowiązującej w Szpitalu.  

c) Nie wszyscy pracownicy zajmujący się transportem brudnej bielizny do magazynu 

przestrzegali zasad higieny określonych w procedurze dotyczącej postępowania 

z brudną bielizną szpitalną. 

d) ZastrzeŜenia do stanu czystości łazienek i toalet zgłosiło odpowiednio 13% i 11% 

ankietowanych. 

3. NIK negatywnie ocenia wprowadzone standardy w zakresie utrzymania czystości, gdyŜ 

obowiązujące w Szpitalu procedury nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego Szpitala, 

a według opinii biegłych zawierały niezgodności merytoryczne. Ponadto NIK negatywnie 

ocenia nieustalenie procedur w odniesieniu do specyfiki pomieszczeń sprzątanych przez 

firmę zewnętrzną.  

4. Przyjęty w Szpitalu system ewidencji kosztów odpowiadał wymogom rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 

1194) oraz dawał rzeczywisty obraz kosztów Ŝywienia, sprzątania przez firmę zewnętrzną 

oraz prania. Nie pozwalał jednak na ustalenie kosztów sprzątania oddziałów szpitalnych. 

Uzyskiwanych przez Szpital w latach 2004 – 2008 (I kwartał) rezultatów w zakresie 

usług Ŝywienia pacjentów nie moŜna uznać za adekwatne do wydatkowanych środków, ze 

względu na brak analizy jakości posiłków pod względem kaloryczności, wartości 

odŜywczej oraz urozmaicenia. Średni koszt jednego osobodnia Ŝywienia wzrósł od 

10,43 zł w 2004 r. do 17,58 zł w I kwartale 2008 r., tj. o 59%. Pomimo uwzględnienia 
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w II połowie 2007 r. i I kwartale 2008 r. kosztów remontu kuchni w kosztach Ŝywienia, 

nie został on przez firmę wykonany w określonym w umowie terminie. NIK zwraca 

uwagę na konieczność rozliczenia wkalkulowanych w cenę usługi, a nie poniesionych 

przez firmę świadczącą usługi Ŝywienia nakładów na remont kuchni przy rozwiązaniu 

umowy z dotychczasowym wykonawcą. 

W ocenie NIK uzyskane rezultaty w zakresie utrzymania czystości oddziałów 

szpitalnych takŜe nie były adekwatne do wydatkowanych środków oraz nie były zgodne 

z zasadami naleŜytego zarządzania finansami, gdyŜ przyjęte w Szpitalu rozwiązania 

organizacyjne nie pozwalały na wyodrębnienie kosztów w tym zakresie. Koszty zostały 

rozproszone w innych ośrodkach kosztów, co utrudnia ich rzetelną i bieŜącą analizę. Ich 

wyliczenie zostało oparte na przybliŜonym szacunku. Średni miesięczny koszt sprzątania 

1 m2  wzrastał w poszczególnych latach i wynosił 10,68 zł w 2004 r., 13,08 zł w 2005 r. 

(wzrost o 18% w stosunku do 2004 r.), 16,11 zł w 2006 r. (wzrost o 19% w stosunku do 

2005 r.), 16,50 zł w 2007 r. (wzrost o 2% w stosunku do 2006 r.). 

W wyniku zlecenia usług w zakresie prania firmie zewnętrznej średni koszt 1 kg 

prania wynosił od 3,96 zł w 2005 r. do 4,09 zł w I kwartale 2008 r. Z kolei miesięczny 

średni koszt sprzątania 1 m2 powierzchni przez firmę zewnętrzną uległ obniŜeniu z 4,79 zł 

w 2004 r. do 2,11 zł w I kwartale 2008 r., w szczególności po wypowiedzeniu poprzednio 

obowiązującej umowy i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

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) W przypadku Ŝywienia nadzór ograniczał się tylko do kontrolowania temperatury 

posiłków, natomiast nie kontrolowano wartości kalorycznej i odŜywczej, która była 

zaniŜona w stosunku do wymagań określonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Ponadto Inspekcja Sanitarna stwierdziła w pobranych 

próbach obecność bakterii wskaźnikowych, co świadczy o braku kontroli nad 

warunkami sanitarnymi i higienicznymi panującymi w kuchni. NIK pozytywnie 

ocenia naliczanie kar umownych dla wykonawcy oraz wypowiedzenie umowy przez 

Szpitala z powodu niewywiązania się firmy z zadania inwestycyjnego. 

b) Zespół Kontroli ZakaŜeń Zakładowych nie dokonywał wewnętrznego audytu 

przestrzegania obowiązujących procedur zapobiegania i zwalczania zakaŜeń 

zakładowych oraz nie szkolił pracowników, w szczególności personelu niŜszego, 
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w tym zakresie, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.). 

Procedury były jedynie przekazywane kierownikom jednostek organizacyjnych do 

zapoznania się. W Szpitalu nie prowadzono systematycznych kontroli oddziałów 

szpitalnych oraz brak było harmonogramów kontroli. Kontrole na oddziałach 

szpitalnych przeprowadzane były przez Naczelną Pielęgniarkę, jednakŜe nie były one 

w Ŝaden sposób dokumentowane. 

c) Szpital kontrolował wykonywanie usług przez firmę sprzątającą, jednakŜe kontrola 

dotyczyła samego efektu sprzątania, a nie sposobu jego wykonania. Oględziny 

przeprowadzone w trakcie kontroli oraz uwagi pracowników podczas kontroli 

wewnętrznej Szpitala wykazały, Ŝe nie wszystkie czynności są wykonywane 

prawidłowo przez pracowników firmy, na co moŜe mieć wpływ brak procedur, na 

podstawie których firma winna sprzątać określone pomieszczenia. 

d) w Zespole Kontroli ZakaŜeń Zakładowych w okresie od 3 maja do 1 września 2008 r. 

była zatrudniona tylko jedna pielęgniarka epidemiologiczna. Pomimo zatrudnienia 

drugiej pielęgniarki epidemiologicznej od dnia 1 września 2008 r., w dalszym ciągu 

nie spełnione są wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy o chorobach zakaźnych, 

zgodnie z którym w skład zespołu winna wchodzić jedna pielęgniarka przypadająca na 

250 łóŜek, czyli w przypadku Szpitala na 651 łóŜek w Zespole powinny pracować 

3 pielęgniarki epidemiologiczne. 

6. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań w zakresie wyŜywienia, utrzymania czystości 

i prania były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ wykonawców wyłoniono 

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 zwraca jednak uwagę, Ŝe w okresach od 18 lipca 

2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz od 14 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Szpital 

zawarł umowy z wykonawcą na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień 

publicznych, tj. z wolnej ręki. O ile w pierwszym przypadku ten tryb udzielenia 

zamówienia publicznego moŜna usprawiedliwić koniecznością wykonania zaleceń 

Inspekcji Sanitarnej, o tyle w drugim przypadku, wnoszenie przez wykonawców zapytań 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie stanowi wyjątkowej sytuacji 

niewynikającej z przyczyn leŜących po stronie zamawiającego, której nie mógł on 

przewidzieć. Świadczy to jedynie o złym planowaniu całego procesu udzielenia 

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

1) Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego posiłków oraz odpowiednie 

zbilansowanie diety, zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej w Warszawie. 

2) Zwiększenie nadzoru nad firmą świadczącą usługi w zakresie Ŝywienia pacjentów, 

w szczególności pod kątem wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków. 

3) Uwzględnienie w ramach obowiązujących w Szpitalu procedur w zakresie utrzymania 

czystości specyfiki oraz warunków lokalowych i organizacyjnych Szpitala, 

z uwzględnieniem wniosków biegłych w tym zakresie.  

4) Prawidłowe uŜywanie roztworów środków dezynfekcyjnych sporządzanych 

w dezynfektornii. 

5) Wyeliminowanie ręcznego prania nakładek na mopy oraz opracowanie i wdroŜenie 

procedury postępowania z nimi po zakończonej pracy.  

6) Zapewnienie składu zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych zgodnego z obowiązującymi 

przepisami.  

7) Prowadzenie regularnych i udokumentowanych kontroli personelu sprzątającego oraz 

systematycznego szkolenia w zakresie obowiązujących procedur, w tym takŜe firmy 

sprzątającej. 

8) Stopniową wymianę oraz uzupełnianie sprzętu niezbędnego do sprzątania, 

zapewniającego ergonomiczną i wydajną pracę oraz realizację wszystkich czynności 

określonych w procedurach.  

9) Odpowiednie planowanie procesu udzielenia zamówienia publicznego. 

 

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

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Panią Dyrektor, w terminie 14 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, a takŜe 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani 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.  


