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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 Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań 

– Nowe Miasto w Poznaniu („Szpitala”) w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania 

czystości w latach 2004- 2007 r. i w I kwartale 2008 r. 

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

w dniu 17 października 2008 r. oraz omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 28 

października 2008 r., 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 zdrowe gdyŜ zapewniono im odpowiednią wartość 

kaloryczną i odŜywczą, prawidłowe pod względem mikrobiologicznym oraz w opinii 
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pacjentów smaczne. Stanu wyŜywienia pacjentów nie moŜna uznać jednak za właściwy, 

lecz zadowalający gdyŜ dieta szpitalna nie była właściwie urozmaicona. Badania 

jadłospisu wykonane przez słuŜby sanitarno-epidemiologiczne wykazały brak pieczywa 

mieszanego (razowego) i kasz, małą częstotliwość podawania warzyw i owoców, takŜe 

w postaci surówek, jak równieŜ zbyt małą ilość nabiału. Taki stan wskazywało teŜ 18% 

ankietowanych pacjentów. Ponadto ankietowani przez NIK pacjenci ocenili posiłki jako 

zadowalające pod względem temperatury, wielkości porcji i pór ich podawania. 

NIK ocenia pozytywnie standardy Ŝywienia stosowane w Szpitalu, gdyŜ 

wprowadzono i stosowano system HACCP, przy czym w jego bieŜącym stosowaniu 

stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia: 

− zbyt wysoka temperatura w magazynach produktów suchych i mroŜonych oraz brak 

wzorcowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych temperatury; 

− brak monitoringu temperatur w komorach chłodniczych; 

− noszenie biŜuterii przez pracowników zaangaŜowanych w produkcję i dystrybucję 

posiłków; 

− transport posiłków ogólnodostępną widą; 

− zbyt krótki okres archiwizowania zapisów dotyczących działań prowadzonych 

w ramach HACCP, który w ocenie biegłej NIK powinien wynosić co najmniej 

6 miesięcy. 

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

Stan czystości na oddziałach, kuchni i pralni był prawidłowy, co wykazały oględziny 

NIK, a zostały potwierdzone wysokim poziomem satysfakcji ankietowanych pacjentów 

(ponad 87%) i brakiem skarg w tym zakresie. Kontrola przebiegu procesów sprzątania nie 

wykazała nieprawidłowości, a w opinii NIK na prawidłowe wykonywanie czynności  

w zakresie czystości i dezynfekcji wpływ mają bieŜące szkolenia personelu sprzątającego 

i pracowników gospodarczych. Wnioski pokontrolne słuŜb sanitarno-epidemiologicznych 

realizowano na bieŜąco, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się ilości 

uchybień w zakresie utrzymania czystości stwierdzanych przez te słuŜby. 

NIK zwraca przy tym uwagę na niewystarczające w świetle opinii biegłych zuŜycie 

preparatu do mycia powierzchni Surfanios, zbyt małą ilość stosowanych do sprzątania 

oddziałów nakładek na mopy oraz środków do ich prania dezynfekcyjnego. 

Niewystarczające zdaniem biegłych było zuŜycie preparatów do dezynfekcji rąk, gdyŜ 

zadeklarowane przez Szpital wielkości zuŜycia nie były adekwatne do potrzeb oddziałów 

oraz nie zapewniały bezpieczeństwa pacjenta i personelu. 
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PowyŜej opisane uchybienia wskazują na konieczność zwiększenia nadzoru nad 

utrzymaniem czystości oddziałów i higieny rąk personelu, jak równieŜ prowadzenia 

bieŜącej analizy zuŜycia środków myjących i dezynfekujących oraz mopów.  

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 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 opisane nieścisłości i uchybienia mogą wynikać z braku opiniowania 

zawartości merytorycznej i spójności procedur przez Zespół Kontroli ZakaŜeń 

Wewnątrzszpitalnych. Procedury te opracowali, sprawdzili i wprowadzili kierownicy 

komórek organizacyjnych (Pralni, Działu śywienia i SCiTW), a pielęgniarka 

epidemiologiczna zatwierdziła tylko schemat utrzymania czystości, instrukcję higieny rąk 

i postępowania z brudną bielizną.  

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

Ŝywieniowych, czystości i prania, gdyŜ mimo stwierdzonych uchybień pozwalał on na 

szybkie wykrycie nieprawidłowości i wdroŜenie działań naprawczych.  

Nadzór nad jakością utrzymania czystości i higieny w Szpitalu sprawowano 

efektywnie i rzetelnie w drodze bieŜących i kompleksowych kontroli pielęgniarki 

epidemiologicznej oraz badań mikrobiologicznych. 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 Szpitalu powołano Zespół Kontroli ZakaŜeń Wewnątrzszpitalnych, 

przy czym jego skład naleŜy uzupełnić o dodatkową pielęgniarkę, spełniającą wymogi 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji 

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

przy tym uwagę na brak odpowiedniego zaangaŜowania tego Zespołu w proces ustalania 

procedur higienicznych i ich przestrzegania, opierający się wyłącznie na pracy 

pielęgniarki epidemiologicznej.  
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4. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań organizacyjnych w zakresie wyŜywienia, 

utrzymania czystości i prania były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi normami, 

poniewaŜ: 

− kuchnia i pralnia były nowoczesne i spełniały wymogi 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.); 

− wyposaŜenie kuchni centralnej było wystarczające, a system produkcji, transportu 

i dystrybucji („tacowy”) posiłków został rozwiązany optymalnie do warunków 

technicznych panujących w Szpitalu, przy czym za niewłaściwe uznaje się transport 

posiłków ogólnodostępną windą; 

− mycie i dezynfekcję łóŜek szpitalnych prowadzono tzw. „stacji łóŜek”, gdzie 

zapewniono najwyŜszą jakość tych zabiegów; 

− stosowano nowoczesne przyrządy i urządzenia do bieŜącego utrzymania czystości, 

a środki dezynfekcyjne dla sprzątających sporządzane były wyłącznie przez 

wyznaczonych do tego pracowników 

− dietetycy Szpitala i pielęgniarka epidemiologiczna posiadali odpowiednie 

wykształcenie kierunkowe i staŜ zawodowy. 

5. Przyjęty w Szpitalu system ewidencji kosztów, w ocenie NIK nie dawał rzeczywistego 

obrazu kosztów Ŝywienia, utrzymania czystości i prania.  

W ewidencji kosztów jako odrębne ośrodki kosztów wydzielono m.in. Dział 

śywienia, Pralnię i Sekcję Czystości i Transportu Wewnętrznego („SCiTW”), jednak 

zgodnie z przyjętym sposobem liczenia kosztów pośrednich obciąŜano je kosztami: ZFŚS, 

wpłat na PFRON, rachunków telefonicznych – kluczem wg m2 zajmowanej powierzchni. 

Ponadto, kosztami opomiarowanej energii elektrycznej obciąŜano Działu śywienia 

i Pralni wg wskazań licznika oraz powtórnie wg rozksięgowanych kosztów kluczem m2. 

PowyŜsze kryteria podziału kosztów pośrednich nie były odpowiednie, a tym samym nie 

spełniały wymogów § 2 ust. 5 pkt 2 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).  

Poza tym w okresie objętym kontrolą kilkakrotnie zmieniano zasady 

ewidencjonowania kosztów, przez co ujęte w ewidencji księgowej za lata 2004-2007 

koszty Działu śywienia, SCiTW i Pralni nie są porównywalne, bowiem: 
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− w latach 2004-2005 w kosztach Działu śywienia nie uwzględniano kosztów 

pośrednich, które ujmowane są od 2006 r., przy czym w 2006 r. uwzględniono w nich 

koszty utrzymania czystości, pomimo iŜ Blok śywienia był sprzątany przez SCiTW. 

W kolejnych okresach w kosztach pośrednich Kuchni nie uwzględniano juŜ kosztów 

„utrzymania czystości”. Poza tym w związku ze zmianą zasady rozliczeń kosztów 

kotłowni w 2007 r. – udział tych kosztów w kosztach pośrednich pralni wzrósł 

o 314%; 

− w latach 2004-2005 w kosztach SCiTW, jako koszty pośrednie ujmowano tylko 

pranie, a w następnych okresach równieŜ: kotłowni, warsztatów, uzdatniania wody 

i utrzymania czystości; 

− w 2006 r. w kosztach pośrednich Pralni ujęto koszty utrzymania czystości, pomimo iŜ 

Pralnia sprzątana była przez jej personel. 

Zgodnie z ewidencją księgową średni osobodzień Ŝywienia pacjenta wynosił od 

15,03 zł w roku 2004 do 19,52 zł w roku 2007 r., przy średniej stawce Ŝywieniowej na 

poziomie 3,60 zł – 3,93 zł. Koszt osobodnia Ŝywienia pacjenta w I kwartale 2008 r. 

w stosunku do średniego kosztu w 2007 r. spadł o 3,19 zł z przede wszystkim z uwagi na 

mniejszy udział w kosztach amortyzacji.  

Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne nie pozwalały na wyodrębnienie 

kosztów utrzymania czystości, gdyŜ były one rozproszone w róŜnych ośrodkach kosztów, 

a ich wyliczenie oparto na przybliŜonym szacunku. Średni miesięczny koszt sprzątania 

1 m2  wynosił od 5,85 zł w 2004 r. do 10,10 zł w 2007 r., przy czym w I kwartale 2008 r. – 

8,63 zł. Średni koszt prania 1 kg bielizny szpitalnej w kontrolowanym okresie kształtował 

się na poziomie ok. 4,50 zł. Na stosunkowo wysoki koszt prania wpływ miały koszty 

amortyzacji, które w latach 2004-2008 (I kwartał) wynosiły odpowiednio: 35%, 31,5%, 

31,8%, 32,7% i 29,6% kosztów ogółem Pralni.  

W ocenie NIK rezultaty uzyskane przez Szpital w zakresie Ŝywienia i utrzymania 

czystości nie były w pełni adekwatne do ponoszonych nakładów, ze względu na 

uchybienia wskazane w pkt 1 i 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

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

1. Weryfikację przyjętego sposobu podziału kosztów pośrednich dotyczących ośrodków 

Działu śywienia, SCiTW i Pralni, zapewniając rzeczywisty obraz kosztów działalności 

Szpitala w tym zakresie. 
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2. Analizę obowiązujących w Szpitalu procedur higienicznych i dezynfekcyjnych pod kątem 

wykorzystania wniosków biegłych w tym zakresie, a takŜe zaopiniowanie ich przez 

Zespół ds. ZakaŜeń Szpitalnych. 

3. Zapewnienie środków myjących i dezynfekujących oraz mopów w ilościach 

zabezpieczających prawidłowość wykonania poszczególnych procedur utrzymania 

czystości. 

4. Zwiększenie udziału w diecie pacjentów owoców i warzyw, kasz oraz urozmaicenie 

podawanego pieczywa. 

5. Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu HACCP oraz objęcie 

szkoleniami w tym zakresie salowych zajmujących się dystrybucją posiłków. 

6. Szkolenie personelu kierowniczego Szpitala odpowiedzialnego za stan wyŜywienia 

pacjentów, utrzymania czystości i usług pralniczych.  

7. 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 14 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.  


