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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 Powiatowego Mielcu 

(„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 3 września 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 utrzymania czystości. Stan usług pralniczych 

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

cząstkowymi oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 

1. Posiłki podawane pacjentom były prawidłowe pod względem mikrobiologicznym 

i według opinii pacjentów wystarczające. Stanu wyŜywienia pacjentów w Szpitalu nie 

moŜna jednak uznać za właściwy, lecz za zadowalający gdyŜ: 
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a) w diecie szpitalnej nie zapewniono dostatecznej ilości owoców i warzyw, przy zbyt 

duŜym udziale energii z tłuszczu, na co wskazują  wyniki kontroli Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu („PSSE”) i badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród pacjentów przez NIK. Ponadto, posiłki w analizowanych 

jadłospisach były nie były właściwie urozmaicone, bowiem: 

− śniadania były monotonne, przewaŜały w nich wędliny gorszego gatunku, 

brakowało natomiast przetworów mlecznych; 

− w obiadach zbyt często jako dodatki do mięsa podawano ziemniaki, nie 

uwzględniając kasz, ryŜu oraz makaronu. 

PowyŜsze potwierdza negatywna ocena walorów smakowych posiłków przez ok. 17% 

ankietowanych pacjentów; 

b) kaloryczność posiłków zapewniono w granicach dolnej normy, tj. ok. 1.900 kcal, co 

wykazała analiza jadłospisów obowiązujących w marcu 2006 r., wrześniu 2007 r. 

i marcu 2008 r.; 

c) funkcjonujący w Szpitalu system organizacji, monitoringu i kontroli nie zapewniał 

w wystarczającym stopniu wykrycia nieprawidłowości i wdroŜenia działań 

naprawczych w zakresie Ŝywienia, na co w szczególności wpływ miało: 

– rozdzielenie organizacyjne produkcji i dystrybucji posiłków w Szpitalu, co 

niekorzystnie oddziałuje na nadzór nad całością procesów Ŝywienia, w tym 

monitoring strat (zwrotów nieskonsumowanego jedzenia) – które jak wykazały 

oględziny wydawania posiłków na 2 Oddziałach są znaczne;  

– brak uczestnictwa przedstawicieli Szpitala w opracowywaniu przez firmę 

zewnętrzną systemu HACCP oraz niedostateczna współpraca pomiędzy 

pracownikami firm zewnętrznych zaangaŜowanych w produkcję i dystrybucję 

posiłków oraz Szpitala, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie systemu 

Ŝywienia;  

– zatrudnienie w Szpitalu tylko jednego dietetyka, co ze względu na zasady 

zastępstwa oraz niewłaściwą organizację pracy ograniczało efektywność nadzoru 

nad Ŝywieniem pacjentów; 

– niedostosowanie do września 2007 r. zakresu czynności dietetyka do 

obowiązującego od 2002 r. w Szpitalu systemu Ŝywienia przez firmę zewnętrzną, 

co miało wpływ na brak kontroli jakości produktów i gramatury posiłków; 

– brak dokumentacji potwierdzającej kontrolę i weryfikację przez dietetyka Szpitala 

jadłospisów sporządzanych przez firmę zewnętrzną pod względem kaloryczności 
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i wartości odŜywczej posiłków, a takŜe mały udział dietetyka w profilaktyce 

Ŝywieniowej (tylko 3 ankietowanych jako źródło informacji o zasadach Ŝywienia 

wskazało na dietetyka), co wskazuje na niepełne wykorzystanie jego kwalifikacji. 

Za nieprawidłowe naleŜy uznać równieŜ wykorzystywanie ogólnodostępnej windy 

do dystrybucji posiłków. 

NIK pozytywnie ocenia stan urządzeń słuŜących do produkcji i zmywania naczyń, 

wprowadzenie systemu HACCP dla kuchenek oddziałowych oraz instrukcji 

postępowania z odpadami pokonsumpcyjnymi. Poprawie systemu organizacji, 

monitoringu i kontroli Ŝywienia w Szpitalu słuŜyły ustalone w styczniu 2008 r. 

„Parametry oceny posiłków” oraz „Dzienne karty kontroli posiłków”, które jednak 

realizowane były w ograniczonym zakresie, gdyŜ nie oceniano smaku posiłków. 

2. Stan utrzymania czystości w Szpitalu, NIK ocenia jako zadowalający. Poziom higieny nie 

moŜe być uznany za właściwy (pomimo wysokiej oceny czystości przez ankietowanych 

pacjentów), gdyŜ zarówno stosowane w Szpitalu zasady utrzymania czystości, jak i sam 

przebieg procesu sprzątania nie w pełni odpowiadały przyjętym w tym zakresie 

standardom. Stan taki wykazały badania dokumentów, oględziny oraz opinia biegłych 

NIK.   I tak: 

a) czynności związane z utrzymaniem czystości wykonywało zbyt mało pracowników, 

co mogło wynikać z nieustalenia godzin i obsady personalnej tych czynności 

(harmonogramu) -  wpływało to niekorzystnie na częstotliwość gruntownego 

sprzątania i skutkowało uwagami w tym zakresie na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc 

oraz Centralnej Sterylizatornii; 

b) pracownicy firmy zewnętrznej nie przestrzegali kodu kolorystycznego ściereczek, 

kolejności sprzątania, oraz bezdotykowego postępowania z nakładkami na mopy 

w toku sprzątania sal chorych i toalet na Oddziale Neurologii. Ponadto, zarówno na 

Oddziale Neurologii jak i Urazowo-Ortopedycznym nie przestrzegano zasad 

dezynfekcji zmywanych powierzchni; 

c) bieliznę dostarczano z pralni do magazynu bielizny czystej w workach foliowych, 

których część była porwana; 

d) według opinii biegłych, zadeklarowane przez Szpital zuŜycie preparatów 

dezynfekcyjnych Alcodor, Desam OX, preparatów do dezynfekcji rąk oraz proszku do 

prania mopów, jest zbyt małe, przez co nie zabezpiecza naleŜytej poprawności 

i skuteczności tych zabiegów; 
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e) stosowane metody nadzoru, kontroli oraz oceny uzyskiwanych rezultatów w zakresie 

higieny nie były w pełni efektywne, gdyŜ w zbyt duŜym stopniu opierały się na 

kontrolach prowadzonych przez pielęgniarkę epidemiologiczną, podczas gdy zgodnie 

z umowami bieŜąca ocena jakości realizacji usług naleŜała do Zespołu ds. Kontroli 

ZakaŜeń. 

NIK pozytywnie ocenia nadzór nad jakością świadczonych usług w zakresie 

utrzymania czystości przez pielęgniarkę epidemiologiczną, realizowany poprzez bieŜące 

i udokumentowane kontrole stanu czystości oraz „oceny sprzątana i całodobowego 

utrzymania czystości w Szpitalu”. 

3. ZastrzeŜenia budzą funkcjonujące w Szpitalu standardy Ŝywienia i czystości. Wprawdzie 

Szpital zagwarantował w umowie z wykonawcą usług wdroŜenie w bloku Ŝywienia 

systemu HACCP, ale, co potwierdza opinia PSSE, brak udziału przedstawicieli Szpitala 

we wdraŜaniu tego systemu powoduje iŜ nie w pełni spełnia swoją rolę. Z kolei 

obowiązujące w Szpitalu procedury sprzątania i dezynfekcji firmy zewnętrznej, według 

opinii biegłych, zawierają wady merytoryczne polegające m.in. na: zbyt duŜej ogólności 

i rozproszeniu wiadomości oraz zbyt małej częstotliwości zabiegów higienicznych 

przewidzianych w harmonogramie sprzątania. W Szpitalu funkcjonował Zespół ds. 

Kontroli ZakaŜeń, przy czym jedna z pielęgniarek wchodzących w skład tego Zespołu nie 

spełniała wymogów określonych § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 

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

Nr 285, poz. 2869).  

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 i prania. 

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

realizacji zadań w zakresie prania były adekwatne do wydatkowanych środków. Średni 

koszt prania wzrósł w kontrolowanym okresie o 0,40 zł z 3,04 zł brutto do 3,43 zł brutto. 

Przy zachowaniu korzystnej ceny prania w maju 2007 r. zmieniono organizację usług 

pralniczych, powierzając je podmiotowi, który zobowiązał się je świadczyć na bazie 

niewykorzystywanej od lat pralni szpitalnej, co jest rozwiązaniem efektywniejszym niŜ 

dotychczasowe pranie asortymentu szpitalnego w pralni wykonawcy w Tarnobrzegu.  
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Średni miesięczny koszt sprzątania 1m2 powierzchni Szpitala systematycznie ulegał 

obniŜeniu z 11,72 zł/m2 w 2004 r. do 8,48 zł/m2 w I kw. 2008 r., co wynikało m.in. 

z wydzielenia w kwietniu 2005 r. z 2 dotychczasowych stref czystości – nowej strefy 

„czarnej” o najmniejszym rygorze sanitarnym, przez co najniŜej wycenionej oraz 

podpisanego w grudniu 2007 r. aneksu do umowy z wykonawcą poprzez wyłączenie 

w ramach usługi zadania „transport wewnątrzszpitalny i współpielęgnacja” 

i zastosowaniu do niego stawki podatku VAT „zwolniony”. W wyniku ostatniego aneksu 

uzyskano oszczędności obniŜając wartość miesięcznych usług o 2.179 zł, choć 

jednocześnie, w rzeczywistości, wykonawca uzyskał zwiększenie swojego 

wynagrodzenia, w związku z zastosowaniem nowej, wspomnianej stawki VAT (16.117 zł 

miesięcznie).  

Średni koszt dziennego wyŜywienia pacjenta w analizowanym okresie uległ takŜe 

zmniejszeniu - z 12,30 zł do 11,16 zł (w wyniku powierzenia w 2005 r. realizacji tego 

zadania nowemu wykonawcy).  

Uzyskując oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów sprzątania i Ŝywienia,  

Szpital utrzymywał usługi na poziomie zadowalającym, a stwierdzone nieprawidłowości, 

w opinii NIK nie mają bezpośredniego związku z kosztami. W przypadku Ŝywienia 

nieprawidłowości wynikały z braku prawidłowego nadzoru nad realizacją tych usług: nie 

kontrolowano w wystarczający sposób jakości posiłków,  w szczególności w zakresie ich 

kaloryczności i wartości odŜywczej oraz nie zapobieŜono stratom towarzyszącym 

Ŝywieniu – stwierdzonym w trakcie oględzin dystrybucji posiłków. W przypadku 

czystości wystąpiły liczne uchybienia i nieprawidłowości zarówno w przestrzeganiu zasad 

i procesów utrzymania czystości jak i nadzoru. Analiza rozliczeń Szpitala i wykonawców 

z tytułu realizacji usług „outsourcingowych” 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. ZastrzeŜenia NIK budzi 

jednak brak potwierdzenia prawidłowego wykonania usługi sprzątania przez Zespół ds. 

Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych na zbiorczych miesięcznych zestawieniach sprzątanej 

powierzchni, przedkładanych przez wykonawcę. Wykonanie tych usług w potwierdzał 

kierownik Sekcji Gospodarczej Szpitala, który nie przedstawił dokumentów 

wskazujących na prowadzenie nadzoru nad usługami, których realizację potwierdzał. 

Wyeliminowanie opisanych nieprawidłowości umoŜliwi, w opinii NIK, podniesienie 

jakości świadczonych usług. 
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5. Wykonawców usług Ŝywienia, utrzymania czystości i prania wyłoniono zgodnie 

z Prawem zamówień publicznych. NIK negatywnie ocenia rzetelność i terminowość 

przygotowania zamówień na usługi w zakresie Ŝywienia pacjentów oraz sprzątania 

przeprowadzonych w 2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego, co w konsekwencji 

doprowadzało do zlecania usług w trybie „z wolnej ręki”. Dotyczyło to: 

− usługi Ŝywienia pacjentów Szpitala: pomimo iŜ poprzednia umowa obowiązywała do 

1 października 2005 r. ostateczny termin składania ofert wyznaczono dopiero na dzień 

20 września 2005 r., przesunięty następnie o 10 dni w związku z 55 zapytaniami do 

SIWZ dotyczącymi podstawowych dla zamówienia zagadnień. Skutkowało to 

zleceniem usług umową z dnia 30 września 2005 r. w trybie „z wolnej ręki” za kwotę 

119.020 zł; 

− usługi sprzątania pomieszczeń Szpitala, gdzie pomimo, Ŝe poprzednia umowa 

obowiązywała do 31 grudnia 2004 r. ostateczny termin składania ofert wyznaczono 

dopiero na dzień 10 grudnia 2004 r., przesunięty na dzień 22 grudnia 2004 r. 

w związku z 39 zapytaniami do SIWZ oraz odwołaniami i protestami, co dowodzi, iŜ 

postępowanie zostało źle przygotowane. Świadczy o tym takŜe wyrok Zespołu 

Arbitrów z 10 lutego 2005 r., którym nakazał powtórzenie czynności badania i oceny 

ofert, co skutkowało wyborem zupełnie innej oferty. Opóźnienie w przeprowadzeniu 

postępowania skutkowało zleceniem usług trzema umowami na okres od 1 stycznia do 

31 marca 2005 r. w trybie „z wolnej ręki”, o łącznej wartości usług 657.214 zł. TakŜe 

na okres od 2 kwietnia do 1 sierpnia 2008 r. Szpital zlecał ww. usługi w trybie 

„z wolnej ręki” z powodu protestów, a następnie uniewaŜnienia przetargu, określając 

wartość zamówienia na kwotę ogółem 662.062 zł.  

Zlecanie zamówień  w trybie „z wolnej ręki” Pan Dyrektor uzasadniał 

postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, tj. sytuacjami, których 

nie moŜna było wcześniej przewidzieć. NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe zaliczenie do takich 

sytuacji przedłuŜającej się procedury rozstrzygnięcia przetargu z powodu licznych 

zapytań do SIWZ oraz protestów i odwołań nie moŜe stanowić usprawiedliwienia, gdyŜ 

prawo zapytań do specyfikacji oraz składania protestów i odwołań wynikało 

z postanowień tej ustawy. Sytuacji takich jednak nie przewidziano, czego dowodzą 

postępowania przeprowadzone w 2005 r., a takŜe z 2008 r., gdyŜ ogłoszenie na 

postępowanie przetargowe zamieszczono 14 lutego 2008 r. – zaledwie na 6 tygodni przed 

upływem terminu obowiązywania umowy z 23 marca 2005 r.  
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Zamówień tych udzielono dotychczasowym wykonawcom usług na zasadach 

obowiązujących poprzednio. 

 

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

1. Zapewnienie właściwej jakości wyŜywienia pacjentów poprzez prowadzenie bieŜącej 

analizy wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków przez dietetyka Szpitala, 

egzekwowanie od wykonawcy usług urozmaicenia posiłków oraz uzupełnienie diety 

pacjentów o świeŜe owoce i warzywa oraz produkty mleczne. 

2. Zorganizowanie pracy i przepływu informacji dotyczących Ŝywienia pacjentów, 

w sposób zapewniający minimalizację strat. 

3. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawcę usług  

procedur utrzymania czystości, w tym monitorowanie zuŜycia środków myjących 

i  dezynfekujących. 

4. Zweryfikowanie i uporządkowanie stosowanych w Szpitalu systemów HACCP oraz 

procedur higieny szpitalnej pod kątem wykorzystania w tym zakresie uwag PSSE 

i biegłych. 

5. Uzupełnienie składu Zespołu Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych o pielęgniarkę spełniającą 

wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2004 r. w sprawie 

kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych. 

6. Rzetelne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, 

zapewniające ciągłość realizacji zadań. 

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 

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 
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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.  


