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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. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego („Szpitala”), w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości 

w latach 2004-2008 (I kwartał). 

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

w dniu 22 października 2008 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 29 października 

2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do 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 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 kalorycznym oraz zostały 

pozytywnie ocenione przez ankietowanych w zakresie smaku, temperatury, urozmaicenia, 

wielkości porcji oraz pór ich podawania. Stanu wyŜywienia pacjentów w Szpitalu nie 



 

 

2 

 

moŜna jednak uznać za właściwy, lecz za zadowalający, gdyŜ jak wykazały wyniki 

kontroli słuŜb sanitarno-epidemiologicznych: 

− w próbce pobranej 16 lipca 2008 r. z dania obiadowego stwierdzono obecność 

drobnoustrojów chorobotwórczych Bacillus cereus, co świadczy o niedostatecznym 

przestrzeganiu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, a tym samym skutkuje obniŜeniem 

poziomu bezpieczeństwa mikrobiologicznego posiłków; 

− w diecie szpitalnej nie zapewniono właściwego poziomu składników odŜywczych, jak 

Ŝelazo, witamina C i białko zwierzęce oraz odpowiedniego udziału grup produktów 

w posiłkach. Procentowy udział warzyw i owoców w analizowanych jadłospisach 

osiągnął zaledwie 52% zalecanej normy, a udział energii pochodzących z tłuszczu był 

przekroczony o 30%.  

NIK ocenia pozytywnie standardy Ŝywienia stosowane w Szpitalu, gdyŜ 

wprowadzono i stosowano system HACCP, przy czym oględziny NIK wykazały szereg 

uchybień i nieprawidłowości w jego bieŜącym stosowaniu, jak: 

− zbyt wysoka temperatura w kuchni, z uwagi na niewłaściwie funkcjonującą 

wentylację; 

− niewłaściwy sposób przechowywania surowego mięsa i jaj przeznaczonych 

do przygotowania w tym dniu posiłku; 

− brak zabezpieczeń przed owadami we wszystkich oknach kuchni oraz obecność w niej 

owadów latających, a w magazynie owadów biegających; 

− noszenie biŜuterii przez pracowników zaangaŜowanych w produkcję i dystrybucję 

posiłków; 

− nieprawidłowy sposób transportu posiłków, gdyŜ przewoŜono je brudną windą, 

w poobijanych emaliowanych naczyniach, z których nie wszystkie były zabezpieczone 

pokrywkami (brak wózków bemarowych); 

−  brak kontroli temperatury posiłków przed ich wydaniem oraz wzorcowanego 

termometru; 

− braku dostatecznej wiedzy personelu kuchni z zakresu HACCP, pomimo licznych 

udokumentowanych szkoleń wewnętrznych w tym zakresie. 

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

Stan czystości na oddziałach, w pomieszczeniach poradni specjalistycznych oraz 

w magazynie brudnej i czystej bielizny był prawidłowy, co wykazały oględziny NIK, 

a zostały potwierdzone wysokim poziomem satysfakcji ankietowanych pacjentów (ponad 

96%) i brakiem skarg w tym zakresie. Zadbano o bieŜące szkolenia personelu 
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sprzątającego Szpitala w zakresie czystości i dezynfekcji, a wnioski pokontrolne słuŜb 

sanitarno-epidemiologicznych realizowano na bieŜąco. 

Kontrola przebiegu procesów sprzątania oddziałów wykazała jednak uchybienia 

polegające na stosowaniu zbyt małej ilości nakładek na mopy oraz wózków 

dwuwiaderkowych, które nie zapewniały ergonomicznej i ekonomicznej pracy salowej. 

Na zbyt małą ilość nakładek do mopów zwrócili równieŜ uwagę biegli NIK, wskazując 

ponadto na niewystarczające zuŜycie preparatu do mycia powierzchni Incidin Plus oraz 

preparatów do dezynfekcji rąk, gdyŜ zadeklarowane przez Szpital wielkości zuŜycia nie 

odpowiadały potrzebom oddziałów oraz nie zapewniały bezpieczeństwa pacjenta 

i personelu. ZastrzeŜenia biegłych budzi równieŜ procedura prania dezynfekcyjnego 

nakładek do mopów, ze względu na zły dobór preparatów i zbyt małe ich zuŜycie. 

Nieprawidłowe było takŜe zaobserwowane w trakcie oględzin NIK sortowanie 

i liczenie brudnego asortymentu w magazynie brudnej bielizny oraz postępowanie 

pracownika firmy zewnętrznej przy sprzątaniu gabinetu zabiegowego, co wskazuje 

na konieczność objęcia szkoleniami z zakresu sanitarno-epidemiologicznego i znajomości 

procedur dotyczących utrzymania czystości takŜe pracowników zewnętrznych, 

sprzątających budynek przy ul. Lekarskiej 4.  

ZastrzeŜenia NIK budzą obowiązujące w Szpitalu standardy utrzymania czystości. 

Wprawdzie opracowano i wdroŜono szereg procedur i instrukcji w zakresie utrzymania 

czystości, lecz w opinii biegłych 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, co mogło powodować niespójności na poziomie 

wykonania.   

3. NIK ocenia pozytywnie funkcjonujący w Szpitalu system monitoringu i kontroli usług 

Ŝywieniowych, czystości i prania, gdyŜ mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości 

pozwala on na szybkie wykrycie nieprawidłowości i wdroŜenie działań naprawczych. 

 BieŜący nadzór nad jakością Ŝywienia sprawowany był przez dietetyków, przy czym 

stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu HACCP wskazują 

na konieczność zdecydowanej poprawy w tym zakresie. 

 Nadzór nad jakością utrzymania czystości i higieny w Szpitalu sprawowano 

efektywnie w drodze bieŜących i kompleksowych kontroli pielęgniarki epidemiologicznej 

oraz badań mikrobiologicznych. W Szpitalu powołano Zespół Kontroli ZakaŜeń 

Szpitalnych, którego skład spełniał wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 
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grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych 

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

4. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań organizacyjnych w zakresie wyŜywienia, 

utrzymania czystości i prania były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ: 

− rozpoczęto proces inwestycyjny budowy nowej kuchni w ramach programu 

realizowanego na podstawie  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.); 

− dietetycy posiadali odpowiednie wykształcenie kierunkowe, a pracownicy kuchni byli 

dopuszczeni do pracy z Ŝywnością; 

− postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację usług pralniczych, 

utrzymania czystości budynku przy ul. Lekarskiej 4, dostawę produktów 

Ŝywnościowych i środków czystości przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 ze zm.). 

ZastrzeŜenia NIK budzą natomiast rozwiązania organizacyjne funkcjonujące 

w Szpitalu w zakresie wyŜywienia i utrzymania czystości, takie jak: 

− brak szkoleń z zakresu systemu HACCP dla personelu odpowiedzialnego 

za dystrybucję posiłków oraz niedostateczny poziom wiedzy personelu kuchni w tym 

zakresie, pomimo licznych udokumentowanych szkoleń; 

− zbyt mały udział dietetyków oddziałowych w profilaktyce Ŝywieniowej, 

gdyŜ zaledwie 22 spośród 85 ankietowanych jako źródło informacji o zasadach 

prawidłowego Ŝywienia wskazała na dietetyka, a 22 w ogóle nie uzyskało takiej 

informacji. Czynności dietetyków oddziałowych w przewaŜającej mierze sprowadzały 

się do zamawiania i dystrybucji posiłków oraz posprzątania po posiłkach, do czego 

w ocenie NIK nie jest konieczna osoba z kierunkowym wykształceniem; 

− system dystrybucji posiłków (brak wózków bemarowych); 

− sprzątanie przy uŜyciu wózków dwuwiaderkowych. 

5. 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 oraz dawał 

rzeczywisty obraz kosztów Ŝywienia i prania (Dz.U. Nr 164, poz. 1194).  
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Uzyskiwane przez Szpital rezultaty w zakresie prania, były adekwatne 

do wydatkowanych środków, a przyjęte rozwiązania NIK ocenia jako gospodarne 

i wydajne. Średni miesięczny koszt prania w analizowanym czasie wzrósł z 2,54 zł/kg 

w 2004 r. do 3,64 zł/kg w I kw. 2008 r. 

 Natomiast rezultaty uzyskane przez Szpital w zakresie Ŝywienia i utrzymania 

czystości, w ocenie NIK, nie były w pełni adekwatne do ponoszonych nakładów, 

ze względu na nieprawidłowości i uchybienia wskazane juŜ w treści niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. 

 Średni miesięczny koszt Ŝywienia pacjenta wzrósł z 12,24 zł  w 2004 r. do 16,40 zł 

w 2007 r., natomiast koszt sprzątania 1 m2 powierzchni wzrósł w tym czasie z 4,74 zł do 

5,47 zł. 

 

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

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego posiłków, właściwej ich wartości 

odŜywczej oraz wzbogacenie diety o większą ilość owoców i warzyw. 

2. Wymianę emaliowanych naczyń, w których przewoŜone są posiłki na oddziały i sprzętu 

aluminiowego, na naczynia i sprzęt wykonany ze stali nierdzewnej, a w dalszej 

perspektywie zmianę systemu transportu posiłków na wózki bemarowe. 

3. Zapewnienie właściwego poziomu wiedzy personelu związanego z Ŝywieniem pacjentów 

w zakresie objętym systemem HACCP. 

4. Wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w funkcjonowaniu kuchni, w tym 

stosowania systemu HACCP.  

5. Przestrzeganie procedur utrzymania czystości oraz rozwaŜenie wyposaŜenia sprzątających 

odpowiednie wózki robocze. 

6. 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 nakładek na mopy. 

7. Objęcie szkoleniami pracowników firmy zewnętrznej, utrzymujących czystość w budynku 

przy ul. Lekarskiej 4, z zakresu obowiązującego planu sprzątania oraz sprawowanie 

ściślejszego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez te osoby. 

 

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

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty 
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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 

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. 


