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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 Szpitala Specjalistycznego im. Sz. 

Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej („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 

w dniu 19 sierpnia 2008 r. i omówione w tym dniu na naradzie pokontrolnej, po 

uwzględnieniu dodatkowych wyjaśnień, 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 niezadowlającą 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. 



  

1. Stan wyŜywienia pacjentów w Szpitalu naleŜy uznać za niezadowalający, poniewaŜ:  

− stwierdzono obniŜoną wartość kalorycznej posiłków - ocena dwóch bieŜących 

jadłospisów dekadowych przez słuŜby sanitarno-epidemiologiczne wykazała 

realizację normy w tym zakresie w 64%-66%. Ponadto, analiza jadłospisów dokonana 

przez NIK za maj i wrzesień 2006-2007 wykazała średnią kaloryczność posiłków 

w tym okresie na poziomie zaledwie ok. 1800 kcal; 

− stwierdzono znaczne niedobory składników odŜywczych (od 42% do 72%), takich jak: 

wapno, Ŝelazo, magnez, potas, witaminy B1, B2 i E oraz niedobory produktów (od 

13% do 84%) jak: mleko i produkty mleczne, produkty zboŜowe, jaja, warzywa 

i owoce. Natomiast zawartość sodu w posiłkach wynosiła ponad 380% normy; 

− posiłki podawane pacjentom były bardzo ubogie, zwłaszcza kolacje - we wszystkich 

przedłoŜonych do kontroli jadłospisach dekadowych kolacje składały się z chleba, 

masła i herbaty. 

Mniej niŜ 85% ankietowanych przez NIK pacjentów uznało posiłki za smaczne 

i urozmaicone. Według 16% ankietowanych porcje posiłków były niewystarczające, 

a 56% ankietowanych doŜywiało się indywidualnie wskazując jako przyczynę doŜywiania 

m.in. na małe porcje, brak owoców i dodatków do chleba. Zwraca się równieŜ uwagę na 

stwierdzoną w trakcie oględzin na Oddziale Chirurgii Ogólnej znaczną ilość nierozdanego 

jedzenia (cały pojemnik zupy mlecznej, prawie cały pojemnik kleiku, około ¾ duŜego 

pojemnika z zupą koperkową, około ½ pojemnika ziemniaków).  

2. NIK ocenia stan utrzymania czystości w obiektach szpitalnych jako właściwy, gdyŜ 

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

odpowiadały przyjętym standardom w tym zakresie. Wskazują na to zarówno oględziny 

stanu czystości na oddziałach, magazynach czystej i brudnej bielizny, jak i wysoki poziom 

satysfakcji ankietowanych w tym zakresie pacjentów (ponad 85%).  Dobrą jakość pranej 

bielizny poświadczały zarówno przedkładane Szpitalowi wyniki badań 

mikrobiologicznych, jak i oględziny przywiezionego z pralni asortymentu. Wyniki 

kontroli wewnętrznych prowadzonych w badanym okresie, jak i słuŜb sanitarno-

epidemiologicznych były pozytywne albo wskazywały na nieliczne uchybienia, które były 

na bieŜąco usuwane. 

3. NIK ocenia pozytywnie przyjęcie i stosowanie w Szpitalu standardów Ŝywienia 

i czystości. Wprowadzono i stosowano system HACCP, w tym szereg procedur i zasad 

dotyczących procesu produkcyjnego, mycia i dezynfekcji kuchni centralnej i magazynów 



  

Ŝywnościowych, przechowywania Ŝywności dla pacjentów na oddziałach szpitalnych. 

Przy udziale słuŜ epidemiologicznych Szpitala opracowano i wdroŜono standardy, 

procedury i instrukcje w zakresie utrzymania czystości i prania. Według opinii biegłych 

powołanych przez NIK standardy, procedury i instrukcje higieniczne obowiązujące 

w Szpitalu są napisane w sposób czytelny, przejrzysty, choć w niektórych przypadkach 

zbyt ogólny. Procedury szczegółowo definiują rodzaj preparatu myjącego lub 

dezynfekującego, stęŜenie i sposób przygotowania roztworów roboczych, co zdaniem 

biegłych gwarantuje powtarzalność i prawidłowość wykonania procedury. W niektórych 

procedurach wskazanych w opinii wystąpiły nieścisłości i rozbieŜności, przy czym 

w trakcie kontroli NIK procedury te były aktualizowane i uzupełniane. 

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, prania i utrzymania czystości.  

Uzyskiwane w latach 2004-2008 (I kwartał) rezultaty w zakresie usług pralniczych 

i utrzymania czystości były adekwatne do wydatkowanych środków, a przyjęte 

rozwiązania organizacyjne i sposób finansowania tych usług, NIK ocenia pozytywnie pod 

względem gospodarności.  

Średni koszt prania 1 kg asortymentu w latach 2004-2008 (I kwartał) wzrósł zaledwie 

o 0,23 zł z 3,33 zł do 3,56 zł. Zlecając pranie bielizny i odzieŜy szpitalnej w kwietniu 

2004 r., Szpital zobowiązywał równieŜ firmę zewnętrzną do zaopatrzenia Szpitala 

w bieliznę szpitalną oraz uzupełnianie na bieŜąco bielizny szpitalnej i odzieŜy (leasing 

bielizny). W umowie zawartej z firmą Vector z 20 marca 2007 r. cenę prania 1 kg bielizny 

leasingowanej ustalono na 2,80 zł, a cenę prania 1 kg bielizny Szpitala na 3,00 zł. 

W kontrolowanym okresie udział prania bielizny leasingowanej zwiększył się od 4.029,5 

kg (IX 2004 r.) do 10.880 kg (III 2008 r.), natomiast prania bielizny szpitalnej zmniejszył 

się od 14.814,13 kg (IX 2004 r.) do 7.038 kg (III 2008 r.). Oceniając dotychczasową 

skuteczność powyŜszych rozwiązań, NIK uznaje, iŜ są one oszczędne i wydajne, przy 

zabezpieczeniu odpowiedniej jakości świadczonych usług. 

Koszty utrzymania czystości wraz z dezynfekcją, transportem wewnątrzszpitalnym 

i utrzymaniem terenów zielonych rozliczano z wykonawcą ryczałtowo. Koszty 

średniomiesięczne całości tych usług w latach 2004-2008 (I kwartał) wyniosły od 11,38 

zł/m2 do 12 zł/m2, przy czym koszt sprzątania powierzchni wewnętrznej Szpitala wynosił 



  

od 9 zł/m2 do 9,72 zł/m2. Od września  2007 r. w fakturach za wykonanie usługi Aspen 

Sp. z o.o. wyszczególnia konkretne pozycje, w tym m.in. utrzymanie czystości na terenie 

Szpitala i usługa transportu wewnątrz Szpitala. NIK zwraca przy tym uwagę, Ŝe transport 

wewnątrzszpitalny rozliczany jest przez Szpital wg stawki podatku VAT 22%, podczas 

gdy zgodnie z interpretacjami Głównego Urzędu Statystycznego usługi te kwalifikowane 

są w PKWiU 85.14.18-00.00 – „Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe, 

gdzie indziej nie sklasyfikowane” ze stawką VAT „zwolniony”.  

Pozytywnie ocenia się sposób rozliczeń Szpitala z wykonawcami usług sprzątania 

i pralniczych, gdyŜ analiza przeprowadzona na przykładzie 2 miesięcy w latach 2004-

2007 i w marcu 2008 r., wykazała iŜ były one sporządzane z zastosowaniem 

prawidłowych stawek i cen wynikających z zawartych umów.  

Wyniki kontroli w zakresie kosztów Ŝywienia wykazały, Ŝe średni osobodzień 

Ŝywienia pacjenta wzrósł na przestrzeni 4 lat o 2,42 zł z 7,17 zł w 2004r. do 9,59 zł 

w I kw. 2008 r. ZastrzeŜenia NIK budzi stosunkowo niska stawka Ŝywieniowa (tzw. wsad 

do kotła), która w kontrolowanym okresie (4 lata) utrzymywana była na poziomie ok. 3,20 

zł. NIK ocenia, Ŝe tak niska stawka ma istotny wpływ na jakość odŜywiania pacjentów, 

przy czym nieprawidłowości w tym zakresie opisane zostały w pkt. 1 niniejszego 

wystąpienia. Analiza kosztów wskazuje takŜe na zmniejszający się udział stawki 

Ŝywieniowej w kosztach Ŝywienia ogółem z 40,41% do 26,75% w okresie czterech 

kontrolowanych lat. Jednocześnie na uwagę zasługują stwierdzone w toku kontroli 

przypadki zwrotów nierozdanego jedzenia, co wskazuje na konieczność podjęcia działań 

zmierzających do ograniczenia strat na etapie dystrybucji posiłków. 

5. Funkcjonujący w Szpitalu system organizacji, monitoringu i kontroli procesów 

związanych z utrzymaniem czystości i praniem pozwalał na szybkie wykrycie 

nieprawidłowości i wdroŜenie działań naprawczych. Przedmiot zamówienia usług 

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, m.in. w oparciu o: 

− prawo bieŜącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia zastrzeŜone w zawartych 

umowach z wykonawcami oraz przydzielenie zadań nadzoru nad realizowaniem usług 

konkretnym osobom; 

− bieŜący i okresowy nadzór nad realizacją usług sprzątania poprzez prowadzenie Kart 

Kontroli Czystości i Kart Oceny Pracy Firmy oraz zobowiązanie wykonawcy do 



  

przedkładania kwartalnego zuŜycia środków na poszczególnych oddziałach, na 

podstawie którego sporządzano zestawienie zuŜycia środków przypadających na jedno 

łóŜko, w podziale na oddziały; 

− egzekwowanie kwartalnych badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni 

Wykonawcy potwierdzonych przez WSSE w Katowicach, dokumentujących 

skuteczność prania i dezynfekcji; 

− powołanie i działalność Komitetu Kontroli ZakaŜeń Zakładowych, Oddziałowych 

Zespołów ZakaŜeń Zakładowych oraz Zespołu Kontroli ZakaŜeń Zakładowych, przy 

czym wg stanu na dzień zakończenia kontroli przewodniczący Zespołu i pielęgniarka 

dopiero byli w trakcie odbywania kursów specjalistycznych, o których mowa w  § 5 

ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 

2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych (Dz. 

U. Nr 285, poz. 2869). Natomiast pozostały członek tego Zespołu nie spełniał 

wymogów określonych ww. rozporządzenia, przez co nie zapewniono wymaganej 

ilości pielęgniarek, wymaganej art. 12. ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.).  

 W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły okoliczności uzasadniające rozwiązanie 

umów z wykonawcami bądź obciąŜeniem ich karami umownymi. Natomiast w wyniku 

powtarzających się uwag dotyczących zbyt małej ilości mopów – eksperymentalnie 

od kwietnia 2008 r. na kilku oddziałach wykonawca wprowadził proces sprzątania bez 

uŜycia wody – za pomocą elektrostatycznych ściereczek „Quick & Clear” oraz „Mosslin”, 

co dotychczas oceniane jest przez Szpital pozytywnie. 

 Natomiast funkcjonujący w Szpitalu system organizacji, monitoringu i kontroli 

wyŜywienia pacjentów opierający się na pięciu zatrudnionych dietetykach, nie zapewniał, 

jak wynika z ustaleń kontroli, wykrycia nieprawidłowości i poprawy jakości świadczeń, 

jak równieŜ profilaktyki Ŝywienia. Jedynie 3 spośród 82 ankietowanych pacjentów 

wskazało dietetyka jako źródło informacji o zasadach prawidłowego Ŝywienia, 

a 29 spośród nich nie otrzymało w ogóle takich informacji.  

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

były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ:  

− blok Ŝywienia spełniał konieczne wymagania potwierdzone pozytywną decyzją 

dopuszczającą PPIS. WyposaŜenie było adekwatne do świadczenia danej usługi oraz 

było stosunkowo nowe; 



  

− wykonawców usług 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; 

− dietetycy Szpitala posiadali odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz uczestniczyli 

w szkoleniach z zakresu Ŝywienia. 

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

1. Zapewnienie kaloryczności i wartości odŜywczej posiłków na poziomie zalecanym przez 

PSSE, w tym urozmaicenie kolacji i uzupełnienie diety w owoce i warzywa oraz 

przeprowadzenie analizy kosztów wyŜywienia pod kątem zwiększenia stawki 

Ŝywieniowej i jednoczesnego ograniczenia strat na etapie dystrybucji posiłków. 

2. Przeanalizowanie podziału zadań oraz ich realizacji przez dietetyków Szpitala, pod kątem 

zwiększenia ich skuteczności działania. 

3. Dostosowanie składu Zespołu Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych do wymogów określonych 

w art. 12 ust. 2 ustawy o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach oraz rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych. 

 

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.  

 


