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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 Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu („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 

17 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 w zakresie utrzymania 

czystości oraz właściwą odnośnie do usług pralniczych. Brak jest moŜliwości sformułowania 

pełnej oceny wyŜywienia pacjentów, chociaŜ oceny cząstkowe w tym zakresie wskazują na 

zadawalający poziom tych usług. Ponadto w zakresie przyjętych w Szpitalu rozwiązań 

organizacyjnych i procedur wystąpiły nieprawidłowości, które mają wływ na ostateczną 

ocenę. 
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Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi ocenami cząstkowymi oraz 

szczegółowymi wynikami kontroli. 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli nie moŜe dokonać pełnej oceny stanu Ŝywienia pacjentów 

w badanym okresie z uwagi na brak stosownej dokumentacji w tym zakresie, 

a w szczególności jadłospisów za okres poprzedzający kontrolę. 

Posiłki podawane pacjentom w trakcie kontroli były prawidłowe pod względem 

mikrobiologicznym i według opinii pacjentów smaczne, urozmaicone i wystarczające. 

Stanu wyŜywienia pacjentów w Szpitalu nie moŜna jednak uznać za właściwy, lecz za 

zadowalający ze względu na brak dostatecznej ilości owoców i warzyw w diecie, na co 

wskazują  wyniki kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu 

(„PSSE”) i badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów przez NIK. Wyniki 

kontroli kaloryczności na przykładzie dwóch posiłków (śniadanie i obiad) wskazują na ich 

odpowiednią wartość energetyczną. Za nieprawidłowe naleŜy uznać wykorzystywanie 

ogólnodostępnej windy do dystrybucji posiłków na oddziały przy ul. Poznańskiej, 

stwierdzone w trakcie oględzin.  

Standardy Ŝywienia stosowane w Szpitalu NIK ocenia pozytywnie, gdyŜ zapewniono 

stosowanie przez wykonawcę usługi Ŝywienia pacjentów systemu HACCP oraz zasad 

Ŝywienia opracowanych przez Instytut śywności i śywienia w Warszawie. 

2. Stan utrzymania czystości w Szpitalu, NIK ocenia jako zadowalający. Pomimo iŜ 

oględziny procesu sprzątania i dezynfekcji nie wykazały nieprawidłowości, a stan 

utrzymania czystości został wysoko oceniony przez ankietowanych pacjentów, poziom 

higieny w Szpitalu nie moŜe być uznany za właściwy, ze względu na: 

a) zły stan techniczny części pomieszczeń, przez co wykonywane procesy sprzątania 

i dezynfekcji mogą nie przynosić oczekiwanego rezultatu; 

b) brak bieŜącego monitoringu zuŜycia przez firmy zewnętrzne preparatów do mycia 

i dezynfekcji powierzchni oraz zuŜycia środków do prania i prania dezynfekcyjnego 

nakładek do mopów, co uniemoŜliwiało Szpitalowi ocenę prawidłowości ich 

wykorzystania; 

c) uchybienia w procedurach utrzymania higieny i dezynfekcji Szpitala wskazane przez 

biegłych, polegające przede wszystkim na zbytniej ogólności i braku jednoznacznej 

definicji sposobu wykonania poszczególnych czynności w praktyce, stosowanego 

preparatu, jego stęŜenia i czasu działania oraz zalecanej objętości roztworu roboczego, 

co umoŜliwia wykonującym czynności higieniczne osobom dowolność interpretacji. 
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Na braki w procedurach higienicznych i dezynfekcyjnych Szpitala wskazywała 

równieŜ PSSE. 

NIK zwraca takŜe uwagę na niewystarczające w świetle opinii biegłych zuŜycie 

preparatów do dezynfekcji rąk, które nie zapewnia potrzeb oddziałów i bezpieczeństwa 

pacjenta i personelu. 

3. NIK pozytywnie ocenia funkcjonujący w Szpitalu system organizacji Ŝywienia 

i utrzymania czystości. Przedmiot zamówienia tych usług określono w sposób, który nie 

pozwalał wykonawcy na swobodną interpretację co do zakresu i ich jakości. ZastrzeŜenia 

NIK budzi natomiast system monitoringu i kontroli tych usług, gdyŜ: 

− w zakresie zapewnienia prawidłowej wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków 

Szpital zdał się całkowicie na dietetyka firmy zewnętrznej, co w połączeniu z faktem 

iŜ Szpital nie zatrudnia obecnie Ŝadnego dietetyka, w ocenie NIK skutkuje brakiem 

moŜliwości analizy jadłospisów w tym zakresie, a tym samym rzetelnego rozliczenia 

wykonawcy z jakości świadczonych usług; 

−  nie ustalono w sposób formalny zasad i zakresu kontroli posiłków, którą według 

uznania prowadzi pielęgniarka naczelna i pielęgniarka epidemiologiczna, jak równieŜ 

nie prowadzono monitoringu i kontroli prawidłowości przebiegu procesu 

produkcyjnego posiłków czy przechowywania produktów Ŝywnościowych; 

− nie prowadzono kompleksowego monitoringu zuŜycia środków czystości 

i dezynfekcyjnych stosowanych przez firmę zewnętrzną; 

− skład funkcjonujących w Szpitalu Zespołów Kontroli ZakaŜeń Zakładowych nie 

odpowiadał wymogom określonym w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

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

• w Zespole działającym przy ul. Poznańskiej od 1 lipca 2008 r. brakuje jednej 

pielęgniarki, która spełniałaby wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń 

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

• przewodnicząca Zespołu działającego przy ul. Toruńskiej nie ukończyła kursu 

specjalistycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia. 

NIK pozytywnie ocenia bieŜący nadzór nad stanem czystości prowadzony przez 

pielęgniarki epidemiologiczne, zwraca jednak uwagę na zasadność prowadzenia kontroli 

czystości w oparciu o plany kontroli oraz ujednolicenia sposobu dokumentowania ich 

wyników (np. w specjalnych formularzach). Na większą efektywność bieŜącego nadzoru 

nad stanem czystości w Szpitalu mogłoby wpłynąć równieŜ wprowadzenie kart czystości 
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i dezynfekcji poszczególnych obiektów, kart oceny dziennej czystości na oddziałach 

i innych obiektach Szpitala, na podstawie których dokonywano by oceny wykonania 

usługi w danym miesiącu. 

Sposób nadzoru nad jakością usług pralniczych realizowanych przez podmioty 

zewnętrzne nie budzi zastrzeŜeń NIK. 

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. 

Uzyskiwanych przez Szpital w latach 2004 r.–2008 (I kwartał) rezultatów w zakresie 

usług Ŝywienia pacjentów nie moŜna ocenić w kontekście wydatkowanych środków, ze 

względu na brak analizy jakości posiłków oraz wskazane w punkcie 1 niniejszego 

wystąpienia uchybienia.  

Znaczne róŜnice występujące, w latach 2004 – 2006, w kosztach osobodni pomiędzy 

dwoma obiektami szpitalnymi, które wynosiły w tym czasie w Szpitalu przy ul. 

Poznańskiej: 12,56 zł, 12,44 zł i 12,44 zł, a w Szpitalu ul. Toruńskiej: 14,52 zł, 14,62 zł 

i 14,63 zł, uzasadnione były specyfiką Szpitala przy ul. Toruńskiej, gdzie mieszczą się 

oddziały dziecięce, zakaźne i psychiatryczny. NIK pozytywnie ocenia obniŜenie od 

2006 r. kosztów osobodnia do kwoty 12,42 zł w 2006 r. oraz 12,47 zł w 2007 r. i 12,55 zł 

w I kwartale 2008 r., przy jednoczesnym wprowadzeniu tacowego systemu dystrybucji 

w obu obiektach Szpitala. 

  Nieadekwatne rezultaty do wydatkowanych środków uzyskano w przypadku usług 

utrzymania czystości, na co wpływ miały przyjęte rozwiązania organizacyjne, polegające 

na powierzeniu pracownikom Szpitala do 30 kwietnia 2007 r. sprzątania części 

powierzchni (zaledwie ok. 5,5 tys. m2, co stanowiło 9% ogólnej powierzchni Szpitala) 

w obiekcie przy ul. Poznańskiej, w sytuacji gdy usługę sprzątania świadczyła takŜe firma 

zewnętrzna. Średni miesięczny koszt sprzątania 1 m2 powierzchni przez pracowników 

Szpitala w okresie od początku 2004 r. – do kwietnia 2007 r. wynosił odpowiednio: 20,27 

zł, 21,66 zł, 20,49 zł i 22,60 zł, podczas gdy w tym samym okresie koszty usług 

świadczonych w tym obiekcie przez firmę zewnętrzną wynosiły: 4,10 zł, 4,12 zł, 4,28 zł, 

4,12 zł. Rozwiązanie takie zostało przyjęte przez poprzednią Dyrekcję Szpitala przy 

ul. Poznańskiej. Natomiast średni miesięczny koszt sprzątania 1 m2 powierzchni 

w obiekcie przy ul. Toruńskiej wynosił w tym czasie: 7,33 zł, 7,63 zł, 7,75 zł i 7,82 zł. 

NIK pozytywnie ocenia ujednolicenie z dniem 1 maja 2007 r. sposobu realizacji zadań 
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w zakresie utrzymania czystości, poprzez zlecenie wykonywania usług tylko firmie 

zewnętrznej. Pomimo wprowadzenia tej zmiany średni miesięczny koszt sprzątania 1 m2 

powierzchni Szpitala wzrósł z 4,62 zł w 2007 r. do 6,06 zł w I kwartale 2008 r. Na uwagę 

zasługuje fakt, Ŝe w umowie zawartej w dniu 24 lipca 2008 r. (obowiązującej od dnia 

1 września 2008 r.) ustalono stawkę sprzątania w wysokości 5,28 zł brutto za 1 m2 

powierzchni . 

  NIK negatywnie ocenia funkcjonujący w Szpitalu przy ul. Poznańskiej system usług 

pralniczych. Umowę z wykonawcą usług na ul. Poznańskiej zawarto 30 listopada 2004 r. 

za zgodą Prezesa UZP na okres 7 lat, ustalając stawkę za 1 kg wypranego asortymentu na 

5,98 zł, zobowiązując jednocześnie wykonawcę do nakładów inwestycyjnych 

w wysokości 600 tys. zł w ciągu 3 lat. W ocenie NIK umowa ta była niekorzystna dla 

Szpitala, gdyŜ średni koszt wyprania 1 kg asortymentu w obiekcie przy ul. Poznańskiej 

w latach 2005-2008 (I kwartał) był o ok. 2 zł wyŜszy niŜ w Szpitalu przy ul. Toruńskiej,  

gdzie w kosztach prania ujęte były takŜe koszty leasingu bielizny. Wysoką stawkę prania 

uzasadniano wkalkulowanym kosztem inwestycji 600 tys. zł, tymczasem przy 

zastosowaniu stawek ustalonych dla Szpitala przy ul. Toruńskiej, koszty prania w tym 

czasie byłyby o ok. 1.700 tys. zł mniejsze. Biorąc po uwagę fakt, Ŝe usługi świadczone są 

po znacznie wyŜszej cenie niŜ obowiązujące obecnie na rynku oraz fakt, Ŝe w umowie nie 

przewidziano jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia, negatywne skutki  

tej umowy Szpital moŜe ponosić aŜ do jej wygaśnięcia, tj. 30 listopada 2011 r.  

5. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań w zakresie utrzymania czystości oraz prania były 

zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ ich wykonawców wyłoniono w 2007 r. 

i w 2004 r. z zachowaniem trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.   

  Negatywne uwagi NIK dotyczą szacowania wartości zamówień dotyczących usług 

Ŝywienia pacjentów, utrzymania czystości oraz prania, bez stosowania przepisu art. 34 

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą ustalenia wartości 

przedmiotu zamówienia na usługi w zakresie Ŝywienia pacjentów były koszty ponoszone 

z tytułu realizacji dotychczasowych umów za okres 3 miesięcy, bez uwzględnienia zmian 

ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W przypadku zamówienia na 

usługi w zakresie utrzymania czystości oraz prania Szpital nie posiada dokumentacji, na 

postawie której nastąpiło oszacowanie wartości usług.  
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań w sprawie renegocjacji warunków umowy z wykonawcą usługi prania 

bądź jej rozwiązania za porozumieniem stron. 

2. Wprowadzenie bieŜącego monitoringu zuŜycia środków myjących i dezynfekujących 

przez firmę świadczącą usługi sprzątania. 

3. Analizę i weryfikację obowiązujących w Szpitalu procedur utrzymania czystości 

i dezynfekcji, pod kątem wykorzystania wniosków biegłych. 

4. Uzupełnienie składu Zespołów Kontroli ZakaŜeń Zakładowych zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń 

zakładowych. 

5. Zapewnienie nadzoru i kontroli nad Ŝywieniem pacjentów w Szpitalu, w szczególności 

w zakresie urozmaicenia oraz wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków. 

6. Ustalanie wartości zamówień publicznych, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa 

zamówień publicznych. 

 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia 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 przyczyn 

niepodjęcia takich działań. Zwracamy się takŜe o przekazanie informacji o oszczędnościach 

lub korzyściach finansowych osiągniętych na skutek wprowadzenia zmian 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 Dyrektorowi 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 


