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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 skontrolowała Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie („Zespół Szpitali”) 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 

w dniu 19 sierpnia 2008 r. oraz 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 utrzymania czystości. Stan usług pralniczych 

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

cząstkowymi oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 

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

zadowalający, gdyŜ według ustaleń słuŜb sanitarno-epidemiologicznych dokonanych na 
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podstawie analizy Ŝywienia pacjentów w ciągu 2 dekad 2008 r. nie zapewniono w diecie 

szpitalnej: 

− właściwego poziomu składników odŜywczych jak wapń, Ŝelazo czy witamina B2 

w posiłkach ustalonych w analizowanych jadłospisach, gdyŜ stwierdzone niedobory 

tym zakresie wynosiły ponad 40%; 

− odpowiedniego udziału w posiłkach grup produktów jak: „inne warzywa i owoce”, 

„inne tłuszcze”, czy „produkty zboŜowe”, poniewaŜ normy zrealizowano na poziomie 

niŜszym niŜ 40%, co miało wpływ na małe urozmaicenie posiłków – potwierdzone 

przez 22% ankietowanych przez NIK pacjentów. 

Średnia kaloryczność posiłków badanych jadłospisów była prawidłowa, NIK zwraca 

jednak uwagę na przypadki odchylenia między wartością energetyczną porcji obiadu 

z 10 i 17 czerwca 2008 r. oznaczoną laboratoryjnie a ustaloną teoretycznie, które 

wynosiło: /-/ 33,3% i /-/ 54,2%, przy dopuszczalnym /+/ 15%. 

NaleŜy jednak wskazać, Ŝe według opinii pacjentów posiłki były smaczne, ciepłe 

i wystarczające. 

2. NIK ocenia jako zadowalający stan utrzymania czystości w obiektach szpitalnych. 

Stan czystości na oddziałach oraz w magazynie brudnej i czystej bielizny był 

prawidłowy, co wykazały oględziny NIK, a zostały potwierdzone wysokim poziomem 

satysfakcji ankietowanych pacjentów (ponad 93%) i brakiem skarg w tym zakresie. 

Zadbano o bieŜące szkolenia personelu sprzątającego i pracowników gospodarczych 

w zakresie czystości i dezynfekcji, a wnioski pokontrolne słuŜb sanitarno-

epidemiologicznych realizowano na bieŜąco, co znalazło swoje odzwierciedlenie 

w zmniejszającej się stopniowo ilości uchybień w zakresie stanu czystości stwierdzanych 

przez te słuŜby. 

Kontrola przebiegu procesów sprzątania na oddziałach Zespołu Szpitali wykazała 

jednak nieprawidłowości polegające na braku przewidzianych procedurą wyciskarek na 

wózkach oraz nie stosowaniu do czyszczenia zlewów i umywalek środków określonych 

w procedurze, co moŜe niekorzystnie wpływać na skuteczność zabiegów higienicznych.  

Zwraca się przy tym uwagę na niewystarczające w świetle opinii biegłych zuŜycie 

preparatów do mycia powierzchni oraz na niski poziom zuŜycia preparatów do 

dezynfekcji na 4 analizowanych oddziałach. Ponadto ilość zuŜywanych na oddziałach 

nakładek do mopów zabezpieczała wykonanie tylko jednego cyklu sprzątania, wyłącznie 

w odniesieniu do sal chorych. W ocenie NIK wskazuje to na konieczność zwiększenia 
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nadzoru nad utrzymaniem czystości, a w szczególności prowadzenia bieŜącej analizy 

zuŜycia środków myjących i dezynfekujących oraz mopów. 

3. NIK ocenia pozytywnie standardy Ŝywienia stosowane w Zespole Szpitali, gdyŜ 

zapewniono stosowanie przez wykonawcę usługi Ŝywienia pacjentów systemu HACCP 

oraz zasad Ŝywienia opracowanych przez Instytut śywności i śywienia w Warszawie.  

Uwagi NIK dotyczą standardów utrzymania czystości w Zespole Szpitali. Wprawdzie 

opracowano i wdroŜono szereg procedur i instrukcji w zakresie utrzymania czystości, lecz 

w opinii biegłych charakteryzuje je mało czytelna i nieprecyzyjna forma. Były one zbyt 

ogólne i nie definiowały w sposób jednoznaczny postępowania w odniesieniu do 

częstotliwości i rodzaju wykonywanych czynności, rodzaju preparatu myjącego lub 

dezynfekującego, postępowania z roztworami roboczymi i sprzętem sprzątającym 

(nakładki mopów), co mogło powodować niespójności na poziomie wykonania. Instrukcje 

nie zawsze jednoznacznie definiowały zagroŜenia, pozostawiając osobie sprzątającej 

decyzje co do wyboru metody postępowania (mycie lub dezynfekcja) oraz rodzaju 

zastosowanego preparatu w obszarze bezpośredniego kontaktu z pacjentem i wysokiego 

zagroŜenia skaŜeniem materiałem biologicznym.  

W ocenie NIK wskazane powyŜej nieścisłości i uchybienia mogą wynikać z braku 

właściwej oceny merytorycznej procedur przed ich wprowadzeniem. Procedury te 

opracowała i sprawdziła pielęgniarka epidemiologiczna, podczas gdy obiektywna ocena 

ich wartości merytorycznej powinna być dokonana takŜe przez inną osobę lub Zespół 

Kontroli ZakaŜeń Zakładowych. 

4. Przyjęty w Zespole Szpitali 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 i prania. 

NIK pozytywnie ocenia zmiany organizacyjne polegające na likwidacji we wrześniu 

2006 r. pralni, a od 2008 r. kuchni przy ul. Strzelców Bytomskich. Obiekty te 

zlikwidowano, gdyŜ wymagały nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 2 mln zł 

w celu  dostosowania 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.). 
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W wyniku zlecenia firmie zewnętrznej usługi Ŝywienia pacjentów, średni osobodzień 

Ŝywienia pacjenta wyniósł w I kw. 2008 r. 8,48 zł, tj. o 0,78 zł więcej niŜ w 2007 r. (7,70 

zł), przy wzroście średniej stawki Ŝywieniowej (tzw. „wsad do kotła”) o 1,40 zł - z 3,40 zł 

do 4,80 zł. Z uwagi na wskazane w niniejszym wystąpieniu (pkt 1) nieprawidłowości 

w zakresie poziomu składników odŜywczych i urozmaicenia posiłków oraz stwierdzone 

przypadki znacznego odchylenia wartości kalorycznej wydawanych posiłków od wartości 

zadeklarowanej, wątpliwości NIK budzi jakość Ŝywienia pacjentów w świetle 

ponoszonych nakładów. 

Natomiast, w wyniku zlecenia w 2006 r. usług pralniczych na zewnątrz średni koszt 

prania w 2007 r. i w I kwartale 2008 r. wyniósł 2,50 zł/kg brutto i odpowiadał średniemu 

kosztowi prania w 2004 r. W stosunku do kosztów prania ponoszonych przez Zespół 

Szpitali we własnej pralni w 2006 r., koszty usług firmy zewnętrznej były niŜsze o 0,40 

zł/kg, co w okresie od października 2006 r. do końca marca 2008 r. dało oszczędności 

w wysokości ok. 72 tys. zł. 

Analiza rozliczeń Szpitala i wykonawców z tytułu realizacji usług 

„outsourcingowych” (Ŝywienia i prania), wykazała iŜ były one dokonywane 

z zastosowaniem prawidłowych stawek i cen wynikających z zawartych umów. 

Przyjęty w Zespole Szpitali sposób ewidencjonowania kosztów nie pozwala na 

jednoznaczne ustalenie kosztów utrzymania czystości i dezynfekcji, a tym samym 

utrudnia ich rzetelną i bieŜącą analizę. Koszty te oszacowano w trakcie kontroli NIK na 

podstawie kosztów osobowych (płace i pochodne) salowych i osób sprzątających 

przyporządkowanych do komórek organizacyjnych stanowiących odrębne ośrodki 

kosztów, zuŜycia środków czystości, kosztu usług zewnętrznych w 2004 r. oraz danych 

o powierzchni uzyskanych z Działu Technicznego Zespołu Szpitali. Zgodnie z tym 

szacunkiem średniomiesięczne koszty te wzrosły z 7,45 zł/m2  w 2004 r. do 8,30 zł/m2 w I 

kw. 2008 r.  

5. Funkcjonujący w Zespole Szpitali system organizacji, monitoringu i kontroli usług 

Ŝywieniowych i czystości pozwalał na szybkie wykrycie nieprawidłowości i wdroŜenie 

działań naprawczych. Przedmiot zamówienia usług Ŝywienia 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 kontroli realizacji przedmiotu zamówienia oraz przydzielenie zadań nadzoru nad 

realizowaniem usług konkretnym osobom. 
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Pomimo zapewnienia instrumentów kontrolnych, nadzór w zakresie Ŝywienia 

pacjentów według NIK był niewystarczający, gdyŜ dietetyk Zespołu Szpitali nie 

sprawdzał układanych przez firmę zewnętrzną jadłospisów pod względem wartości 

kalorycznej i odŜywczej, co nie pozwalało na rzetelną ocenę wykonania usługi. W ocenie 

NIK zatrudniony przez Zespól Szpitali jeden dietetyk (3/4 etatu) nie moŜe realizować na 

właściwym poziomie nadzoru i kontroli posiłków w 2 obiektach szpitalnych, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę zasady zastępstwa oraz realizację zadań z zakresu profilaktyki 

Ŝywieniowej. Niemniej jednak w wyniku bieŜącego nadzoru dietetyka nad jakością 

posiłków w I kw. 2008 r. stwierdzono szereg nieprawidłowości, egzekwując od 

wykonawcy polepszenie jakości świadczonej usługi. 

Nadzór nad jakością utrzymania czystości i higieny w Szpitalu przy ul. Strzelców 

Bytomskich sprawowano efektywnie w drodze bieŜących i kompleksowych kontroli 

pielęgniarki epidemiologicznej, które realizowano na podstawie rocznych planów. Wyniki 

kontroli udokumentowano w formie „raportów z kontroli sanitarno-epidemiologicznej”, 

zawierających konkretne zalecenia pokontrolne. Stosownie do wymogów art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz.U. Nr 126, 

poz. 1384 ze zm.) w Zespole Szpitali powołano Zespół Kontroli ZakaŜeń Zakładowych. 

Zwraca się jednak uwagę na konieczność odbycia przez przewodniczący Zespołu kursu 

specjalistycznego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra 

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

zakaŜeń zakładowych (Dz. U. Nr 285, poz. 2869). 

Nadzór nad usługami pralniczymi prowadzono w Zespole Szpitali prawidłowo, 

zgłaszając na bieŜąco uwagi do jakości pranego asortymentu, w szczególności do zbyt 

„agresywnej”, ale zgodnej ze standardami technologii prania, skutkującej zwiększeniem 

pościeli przeznaczonej do kasacji. 

6. Działania Zespołu Szpitali dotyczące rozwiązań w zakresie wyŜywienia i utrzymania 

czystości były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ:  

− wykonawców usług Ŝywienia i prania wyłoniono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, a wymagania stawiane wykonawcy pozwalały 

na uzyskanie usługi dobrej jakości;   

− dietetyk szpitala oraz pielęgniarka epidemiologiczna posiadały odpowiednie 

wykształcenie kierunkowe, przy czym uwagi NIK budzi brak uczestnictwa dietetyka 

od 2004 r. w szkoleniach specjalistycznych; 
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− proces dystrybucji posiłków (obiadu i śniadania) w trakcie oględzin NIK był zgodny 

z umową z wykonawcą i normami w tym zakresie, przy czym w momencie 

przekazania obiadu na oddział nie zmierzono temperatury posiłków gorących. 

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

1. Zapewnienie właściwej wartości odŜywczej posiłków na poziomie zalecanym przez PSSE 

oraz urozmaicenie diety. 

2. Prowadzenie kontroli usług Ŝywieniowych w sposób zapewniający  ich prawidłowe 

rozliczenie, w tym wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków. 

3. Przestrzeganie procedur utrzymania czystości w zakresie stosowania odpowiednich 

wózków oraz prowadzenia prawidłowej dezynfekcji. 

4. 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 mopów. 

5. RozwaŜenie wprowadzenia do systemu ewidencji kosztów Zespołu Szpitali rozwiązań 

umoŜliwiających jednoznaczną ocenę kosztów utrzymania czystości i dezynfekcji. 

 

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 

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.  

 


