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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  

Zespolonego w Kielcach („Szpitala”) w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości 

w latach 2004- 2008 r. (I kwartał). 

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

22 sierpnia 2008 r. oraz omówione w tym dniu na naradzie pokontrolnej, uwzględniając 

dodatkowe wyjaśnienia, 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 w odniesieniu do 

zapewnienia wyŜywienia pacjentów, natomiast właściwą w zakresie utrzymania czystości 

i usług pralniczych. Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi ocenami cząstkowymi 

oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 
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1. Posiłki podawane pacjentom były smaczne, ciepłe, urozmaicone i wystarczające, a takŜe 

prawidłowe pod względem mikrobiologicznym. Stanu wyŜywienia nie moŜna jednak 

uznać za właściwy lecz za zadowalający, gdyŜ całodzienna racja pokarmowa nie 

pokrywała zapotrzebowania pacjentów na wapń oraz witaminę C – w skutek zbyt niskiego 

udziału w diecie produktów mlecznych oraz warzyw i owoców – co wykazały badania 

słuŜb sanitarno-epidemiologicznych, potwierdzone przez opinie ok. 1/3 ankietowanych 

pacjentów, którzy doŜywiali się indywidualnie. Ponadto, w analizowanym menu 

zawyŜona była realizacja tłuszczu ogółem, a takŜe udział energii z tego składnika (126,9% 

i 34,2%), a zawartość soli przekroczona została dwukrotnie.  

2. Stan utrzymania czystości w obiektach szpitalnych moŜna uznać jako właściwy, gdyŜ 

zarówno stosowane zasady utrzymania czystości, jak i sam przebieg procesu sprzątania 

odpowiadały przyjętym standardom w tym zakresie, co wykazały oględziny stanu 

czystości na oddziałach, części administracyjnej, magazynów czystej i brudnej bielizny 

oraz bardzo wysoki poziom satysfakcji ankietowanych w tym zakresie pacjentów.  Dobrą 

jakość pranej bielizny poświadczały zarówno przedkładane Szpitalowi wyniki badań 

mikrobiologicznych, jak i oględziny przywiezionego z pralni asortymentu. Oględziny na 

dwóch oddziałach oraz w magazynach brudnej i czystej pościeli wykazały tylko 

niewielkie uchybienia polegające na: 

− pojedynczych przypadkach niezachowania kolejności przy sprzątaniu powierzchni, 

uŜycia niezgodnej z procedurą kolorystyki ścierek, niewłaściwego przygotowania 

roztworu do dezynfekcji, co mogło wynikać z niedostatecznego przeszkolenia 

pracowników firmy sprzątającej; 

− braku wpisu w karcie dezynfekcji (Oddział II Wewnętrzny) potwierdzającego 

przygotowanie roztworu do dezynfekcji basenów z 12 czerwca 2008 r. oraz niepełnym 

zanurzeniu basenów i miedniczek w pojemniku do dezynfekcji, co wpływa 

niekorzystnie na efektywność dezynfekcji; 

− segregacji (wytrzepywaniu z worków) asortymentu w magazynie brudnej bielizny, co 

było niezgodne z obowiązującymi w Szpitalu procedurami oraz braku dokumentacji 

z wykonanych czynności mycia i dezynfekcji sortowni. 

Właściwą jakość zabiegów higienicznych i dezynfekujących zapewniono w procedurach 

„Planu higieny”, opracowanego przez firmę świadczącą usługi, na podstawie instrukcji 

Zespołu ds. Kontroli ZakaŜeń Zakładowych i zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala.  
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3. 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 i prania. 

Uzyskiwane w latach 2004-2008 (I kwartał) przez Szpital rezultaty w zakresie 

utrzymania czystości, w tym prania, były adekwatne do wydatkowanych środków, 

a przyjęte rozwiązania NIK ocenia jako gospodarne i wydajne, zwaŜywszy na jakość 

świadczeń w kontrolowanych obszarach.  

Średni koszt prania wzrósł na przestrzeni 4 lat o 7,4% tj. o 0,20 zł z 2,70 zł brutto 

(2004 r.) do 2,90 zł brutto (2007 r. i I kw. 2008 r.). Stwierdzony  natomiast 20% spadek 

ilość wypranego asortymentu przypadająca na jednego pacjenta z  8,3 kg (2004 r.) do 6,6 

kg (2007 r.), tj. o 1,7 kg wiązał się z częściowym przejściem na bieliznę jednorazową na 

blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzeniem nowych fartuchów jednorazowych 

i z lŜejszych materiałów, jak równieŜ wprowadzeniem do powszechnego uŜycia 

pampersów. NIK ocenia takie rozwiązania jako oszczędne i korzystnie wpływające na 

bezpieczeństwo pacjenta oraz jakość świadczeń. 

Średni miesięczny koszt sprzątania 1m2 powierzchni wew. Szpitala w kontrolowanym 

okresie był zróŜnicowany przy stosunkowo nie zmieniającej się powierzchni objętej tą 

usługą. Na skutek podpisanego w 2006 r. aneksu do umowy z wykonawcą poprzez 

wyłączenie w ramach usługi zadania „pomoc przy pacjencie” i zastosowaniu w stosunku 

do niego stawki podatku VAT „zw” koszt sprzątania spadł na przestrzeni lat 2006 - 2007 

do kwoty 7,6 zł i 7,3 zł za m2 , co stanowiło odpowiednio 5% i 8,7% w stosunku do 2005 

r., kiedy średni koszt wynosił 8 zł za m2. Natomiast 19% wzrost kosztów w I kw. 2008 r. 

do kwoty 8,7 zł był podyktowany wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2008 r.  

Funkcjonujące w latach 2004 – 2008 (do lutego) rozwiązania organizacyjne, tj. 

utrzymywanie własnej kuchni dla oddziału Obserwacyjno-ZakaŜnego 

i Dermatologicznego przy ul. Radiowej oraz zapewnienia świadczenia usługi Ŝywieniowej 

przez firmę zewnętrzną na bazie kuchni Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej, NIK ocenia jako 

niewydajne. Średni dzienny koszt wyŜywienia pacjentów z ul. Radiowej wynosił  w tym 

okresie od 18 zł do 22 zł, tj. o ok. 6-9 zł więcej niŜ  Ŝywienie pacjentów przy ul. 

Grunwaldzkiej. Pozytywnie ocenić naleŜy podjęcie decyzji o zlikwidowaniu w lutym 

2008 r. kuchni przy ul. Radiowej i objęcie jedną stawką wszystkich pacjentów; na dzień 

zakończenia kontroli wynosiła ona 16,70 zł za osobodzień. NIK ocenia pozytywnie, jako 
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naleŜyte zarządzanie środkami publicznymi przyjęcie zasad rozliczeń Szpitala 

z wykonawcą usług Ŝywieniowych z uwzględnieniem wydzielenia mediów, zawarcia 

umów najmu i dzierŜawy kuchni oraz magazynów wraz z wyposaŜeniem, a takŜe 

wprowadzenie zapisu do umowy o dodatkowej odpłatności na rzecz Szpitala za kaŜdy 

wydany posiłek na zewnątrz przez usługodawcę.  

Analiza rozliczeń Szpitala i wykonawców z tytułu realizacji usług 

„outsourcingowych” (Ŝywienie, sprzątanie, pranie) na przykładzie 2 miesięcy w kaŜdym 

badanym roku 2004-2008, wykazała iŜ były one sporządzane z zastosowaniem 

prawidłowych stawek i cen wynikających z zawartych umów, z wyjątkiem nieznacznej 

pomyłki w rozliczeniu usług sprzątania (208 zł), co zostało skorygowane w toku kontroli 

NIK. 

4. NIK ocenia pozytywnie funkcjonujący w Szpitalu system organizacji, monitoringu 

i kontroli usług Ŝywieniowych i czystości. Pozwalał on na szybkie wykrycie 

nieprawidłowości i wdroŜenie działań naprawczych. Przedmiot zamówienia usług 

Ŝywienia, utrzymania czystości i prania określono w sposób, który nie pozawalał 

wykonawcy na swobodną interpretację co do zakresu usług i ich jakości, zapewniając 

jednocześnie odpowiednie procedury reklamacyjne, w oparciu o: 

− prawo bieŜącej i okresowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia zastrzeŜone 

w zawartych umowach z wykonawcami, czego skutkiem m.in. było odstąpienie ze 

skutkiem natychmiastowym z dniem 25 stycznia 2006 r. od umowy z wykonawcą 

usług pralniczych ze względu na ich złą jakość oraz dochodzenie naleŜności z tego 

tytułu; 

− zobowiązanie wykonawców odpowiednio do: przedkładania kwartalnych badań 

Ŝywności, prób czystościowych powierzchni roboczych, sprzętu i rąk personelu, 

kwartalnego raportowania m.in. ilości i rodzaju stosowanych środków czystościowych 

i dezynfekcyjnych, poddawania upranej bielizny szpitalnej comiesięcznym badaniom 

mikrobiologicznym; 

− przydzielenie zadań nadzoru nad realizowaniem usług konkretnym osobom, tj. 

dietetykowi Szpital, pielęgniarce epidemiologicznej, pracownikowi administracji; 

− powołanie i działalność Zespołu ds. Kontroli ZakaŜeń Zakładowych, w skład którego 

wchodziły dwie pielęgniarki, jedna posiadająca specjalizację w dziedzinie 

epidemiologii, druga przed egzaminem końcowym ze specjalizacji wymaganej § 3 pkt 
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3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji 

członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych (Dz. U. Nr 285, poz. 2869); 

− właściwie sprawowany nadzór nad usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne, 

w szczególności w zakresie utrzymania czystości przez  pielęgniarkę 

epidemiologiczną, która w oparciu o corocznie sporządzony harmonogram 

kontrolowała stan sanitarno-epidemiologiczny na wszystkich oddziałach Szpitalach, 

podległych poradniach, magazynach brudnej i czystej bielizny, sporządzała wymagane 

raporty dla słuŜb sanitarno-epidemiologicznych oraz przekazywała ich treść Dyrekcji, 

dysponowała comiesięcznymi badaniami mikrobiologicznymi pościeli 

przedkładanymi przez pralnię oraz dodatkowo własnymi badaniami Szpitala 

wykonywanymi średnio 3 razy w roku.  

 NIK zwraca jednak uwagę na nieliczne uchybienia stwierdzone w zakresie 

organizacji, monitoringu i kontroli usług, które dotyczą: 

− niewystarczającego monitoringu zuŜycia środków czystościowych i dezynfekcyjnych, 

bowiem przedkładane Szpitalowi raporty nie precyzowały zuŜycia poszczególnych 

preparatów na konkretnych oddziałach; 

− zatrudnienia w Szpitalu tylko jednego dietetyka, co ze względu na działalność Szpitala 

na dwóch obiektach i zasady zastępstwa – ograniczało efektywność nadzoru nad 

Ŝywieniem pacjentów. Jak wynika z wyjaśnień Pana Dyrektora składanych w toku 

narady pokontrolnej, po zakończeniu kontroli NIK w Szpitalu został zatrudniony 

dodatkowy dietetyk. 

− oceny wartości kalorycznej i odŜywczej Ŝywienia prowadzonej na podstawie wyników 

badań i analizy obiadów przedkładanych przez wykonawcę, co w opinii NIK jest 

niewystarczające, gdyŜ dla pełnej oceny w tym zakresie naleŜałoby uwzględnić 

śniadania i kolacje; 

− prowadzonej w Szpitalu ewidencji pranego asortymentu, gdyŜ stwierdzono róŜnice  

w ilości deklarowanego prania pomiędzy Szpitalem a pralnią zewnętrzną, które 

miesięcznie sięgały od kilku kg do ponad 200 kg (łącznie zaniŜenie po stronie Szpitala 

1659 kg  w okresie 2007 – I kw. 2008 r.). RóŜnice te były związane z niedokładnym 

ewidencjonowaniem bielizny oddawanej wykonawcy, w tym przekazywaniem jej bez 

uprzedniego waŜenia na wadze szpitalnej.  

5. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań w zakresie wyŜywienia i utrzymania czystości 

były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ:  
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− wykonawców usług Ŝywienia, utrzymania czystości i prania wyłoniono zgodnie 

z prawem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, a wymagania stawiane wykonawcy pozwalały na uzyskanie usługi 

dobrej jakości; 

− zgodnie z programem 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.)  do 2012 r. 

mają zostać przywrócone kuchenki oddziałowe, które zaadaptowano na inne cele 

(magazynowe, socjalne);  

− blok Ŝywienia oraz centralna zmywalnia spełniały konieczne wymagania 

potwierdzone pozytywną decyzją dopuszczającą PPIS. WyposaŜenie było adekwatne 

do świadczenia danej usługi oraz było stosunkowo nowe.  

− dietetyk szpitala oraz pielęgniarka epidemiologiczna posiadały odpowiednie 

wykształcenie kierunkowe, przy czym uwagi NIK budzi brak uczestnictwa dietetyka 

od 2002 r. w szkoleniach specjalistycznych. 

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

1. Podjęcie działań zapewniających właściwą jakość posiłków, w tym uzupełnienie diety 

pacjentów o świeŜe owoce i warzywa oraz produkty mleczne stosownie do zasad 

prawidłowego Ŝywienia, jak równieŜ egzekwowanie od wykonawcy usługi Ŝywienia 

określonych w umowie badań pełnych posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) w zakresie 

kaloryczności i składników odŜywczych.  

2. Zobowiązanie wykonawcy usługi sprzątania do ścisłego rozliczania zuŜycia środków 

czystości. 

3. Rzetelne ewidencjonowanie ilości oddawanej do prania bielizny szpitalnej. 

 

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. 

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 
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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.  

 

 


