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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

GMP Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej – działania, które muszą być przyjęte 
oraz warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywa-
ła się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej prze-
znaczeniem1;

GHP Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – działania, które muszą być przyjęte 
i warunki higieniczne spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji 
lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności2;

HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – postępowanie 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację 
i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żyw-
ności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów 
produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma rów-
nież na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz usta-
lenie działań korygujących3;

normy żywienia ilość energii oraz niezbędnych składników odżywczych, wyrażone w przelicze-
niu na jedną osobę i jeden dzień, uwzględniając specyficzne dla wyróżnionych 
grup różnice w zapotrzebowaniu organizmu zależne od wieku, płci, stanu fizjo-
logicznego i aktywności fizycznej, a także związane z warunkami bytowymi   
i trybem życia4;

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5;

ustawa   
o Inspekcji Sanitarnej

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej6;

ustawa o bżż ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia7;

Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8;

rozporządzenie   
w sprawie świadczeń 

gwarantowanych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie  
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego9;

rozporządzenie (WE) 
nr 852/2004

rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych10;
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rozporządzenie (WE) 
nr 882/2004

rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt11;

rozporządzenie (UE) 
nr 1169/2011

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/200412.

13 14 

11  Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1, ze zm.

12  Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18, ze zm.
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Pytanie definiujące 
cel główny kontroli

Czy zapewniono 
prawidłowe żywienie 
pacjentów szpitali?

Pytania definiujące 
cele szczegółowe 
kontroli

1. Czy obowiązujący 
system ochrony zdrowia  
zapewnia warunki   
dla prawidłowego 
żywienia pacjentów 
w szpitalach?

2. Czy działania 
dotyczące organizacji 
żywienia w szpitalu 
były zgodne 
z obowiązującymi 
normami?

3. Czy żywienie było 
właściwe zarówno 
pod względem jakości, 
wartości odżywczych, 
sposobu przygotowania 
i dystrybucji  
oraz adekwatne  
do potrzeb pacjentów?

4. Czy nadzór  
 nad żywieniem 
pacjentów był rzetelny? 

Jednostki 
kontrolowane:

Ministerstwo Zdrowia, 
dziesięć szpitali 
prowadzących własną 
kuchnię, dziesięć szpitali 
korzystających z usług 
firm kateringowych,   
13 stacji sanitarno-  
-epidemiologicznych 
(z tego cztery szczebla 
wojewódzkiego 
i dziewięć szczebla 
powiatowego) 

Okres objęty 
kontrolą

2015–2017 I półrocze

Wyżywienie chorych w szpitalach mieści się w zakresie pojęcia świadcze-
nia opieki zdrowotnej wykonywanego w podmiotach leczniczych, udzie-
lających świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym. Tym samym, 
podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest, 
w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnić pacjentom wyżywienie ade-
kwatne do stanu zdrowia. 

Infografika nr 1 
Ideał a praktyka

Źródło: Panel ekspertów (8  maja 2017 r.) na  temat żywienia pacjentów w  szpitalach. Wykład wygłoszony przez  
dr. Krzysztofa Pola, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra Aleksandra Szczygła.

Zgodnie z Zasadami prawidłowego żywienia chorych w szpitalach13 żywie-
nie stanowi integralną część procesu leczniczego i współdecyduje o popra-
wie zdrowia pacjenta. W swych założeniach powinno być zgodne z zasa-
dami prawidłowego żywienia. 

Dla realizacji tych zasad niezbędne jest w szczególności rzetelne dokona-
nie oceny stanu odżywienia pacjentów w momencie ich przyjmowania 
do szpitala i dostosowanie diety do jednostki chorobowej. W następ-
nej kolejności – przygotowywanie posiłków z surowców wysokiej 

13  M. Jarosz (red.), Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Instytut Żywności i Żywienia, 
Warszawa 2011, zwane dalej „Zasadami prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”.
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jakości i z zachowaniem wymogów sanitarno-higienicznych zarówno 
w procesie produkcji, jak i transportu oraz dystrybucji, zapewnienie 
właściwych wartości energetycznych i odżywczych posiłków, a także 
ich regularności oraz dostosowanie organizacji żywienia do potrzeb 
chorych niesamodzielnych lub o ograniczonej samodzielności. Nie-
zbędne jest także zapewnienie warunków do fachowej pomocy die-
tetycznej pacjentom wymagającym zmiany nawyków żywieniowych 
i trybu życia w związku z przebytą chorobą. 

Infografika nr 2  
Czynniki współdecydujące o poprawie zdrowia pacjenta

Źródło: Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach.

Obowiązujące w Polsce przepisy nie określają norm żywieniowych w szpi-
talach. Nie ma też określonych średnich stawek żywieniowych na jednego 
pacjenta, które miałyby obowiązywać we wszystkich podmiotach leczni-
czych. Dzienną stawkę żywieniową w szpitalu ustala kierownik podmiotu 
leczniczego. Żywienie pacjentów w szpitalu jest finansowane w ramach 
kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie 
szpitalne, które obejmują zarówno świadczenia medyczne, jak i towarzy-
szące. Koszty leczenia wraz ze świadczeniami towarzyszącymi są jednak 
niejednokrotnie wyższe niż wartość kontraktu. Zmusza to świadczenio-
dawców do ograniczenia kosztów, w szczególności kosztów wyżywie-
nia pacjentów. Tymczasem o skuteczności leczenia pacjentów w szpita-
lach decyduje nie tylko właściwie prowadzony przez personel medyczny 
proces leczniczy, ale także prawidłowe żywienie chorych oraz edukacja 
żywieniowa. 
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System ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia 
pacjentów w szpitalach. Obowiązujące w Polsce przepisy nie określają 
norm żywieniowych w szpitalach oraz wymagań zdrowotnych, a także 
metod oceny jakości żywienia, zasad kontroli usług żywienia w szpi-
talach, czy zasad zatrudniania dietetyków na oddziałach szpitalnych. 
Także w jakościowych kryteriach oceny ofert na leczenie szpitalne  
nie uwzględniono kryteriów oceny realizacji usług żywienia pacjen-
tów. Brak też formalnego, obowiązującego, ogólnopolskiego systemu 
dietetycznego, który regulowałby kwestie rodzajów i przygotowywania 
diet w poszczególnych jednostkach chorobowych, a także ujednoliconej 
nomenklatury diet. Takie luki w systemie, ale także nierzetelny nadzór 
nad żywieniem pacjentów oraz niskie nakłady finansowe przeznaczane 
na żywienie pacjentów skutkowały tym, że w większości kontrolowa-
nych szpitali pacjent otrzymywał posiłki nieadekwatne do stanu zdro-
wia, przygotowane z surowców niskiej jakości, o zaniżonych bądź zawy-
żonych wartościach energetycznych, pozbawione odpowiednich warto-
ści odżywczych. Dostarczana żywność nie spełniała zasadniczej funk-
cji – wspomagania procesu leczenia i powrotu do zdrowia, a czasami 
mogła stanowić czynnik szkodliwy. Jakość żywienia w zakresie usta-
lonego poziomu składników odżywczych była poza kontrolą szpitali.

Potrzeby żywieniowe pacjentów nie były realizowane zgodnie 
z wymaganiami poszczególnych diet. Wyliczenia wartości odżyw-
czych i energetycznych przygotowywanych jadłospisów dokonywane 
były w sposób teoretyczny, odbiegający od wartości rzeczywistych. 
Jadłospisy diety podstawowej w wielu przypadkach układane i bilan-
sowane były z wykorzystaniem danych w zakresie składu poszczegól-
nych artykułów spożywczych znacznie odbiegających od deklarowa-
nych przez producentów na etykietach tych produktów. 

Nieunormowanie zasad oceny jakości żywienia oraz sankcji karnych 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powodowało, że organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywały zalecenia szpitalom i fir-
mom kateringowym w formie pism intencyjnych, a wdrażanie przez 
te podmioty zaleceń z ocen żywienia miało charakter dobrowolny  
i – jak wykazała niniejsza kontrola – nie zawsze było realizowane. 

Brak regulacji prawnych w zakresie zasad zatrudniania dietetyków 
dawał pełną swobodę kierownikom szpitali przy planowaniu zatrud-
nienia. Część szpitali nie widziała potrzeby udziału dietetyka w procesie 
żywienia pacjentów. Brak było zatem w tych szpitalach fachowej opieki 
żywieniowej nad pacjentem. Zatrudnienie dietetyka też nie zawsze 
oznaczało, że każdy pacjent otrzymywał właściwą opiekę dietetyczną. 
Stwierdzono bowiem przypadki nierzetelnego wykonywania należą-
cych do nich zadań. Także nadmiar pracy (czasem niezwiązanej zupeł-
nie z zadaniami przypisanymi dietetykowi) powodował, że nie w pełni 
realizowali oni należące do nich obowiązki. Przy przypadających na jed-
nego dietetyka nawet 740 pacjentach, trudno było bowiem sprawować 
nad nimi właściwą opiekę dietetyczną. 

Obowiązujący w Polsce 
niedoskonały system 

ochrony zdrowia 
w zakresie żywienia 

pacjentów szpitali, 
a także niedostateczny 
nadzór nad procesem 

żywienia oraz niskie 
nakłady finansowe 

przeznaczane na ten 
cel – nie gwarantują 

prawidłowego żywienia 
pacjentów w szpitalach
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Nie we wszystkich szpitalach i firmach kateringowych przygotowu-
jących posiłki dla kontrolowanych szpitali zachowano odpowiednie 
warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń kuchni oraz procesu 
przygotowania i dystrybucji posiłków. Stwierdzono przypadki złego 
stanu technicznego i braku bieżącej czystości części pomieszczeń 
i sprzętu produkcyjnego. W dwóch szpitalach stwierdzono obecność 
insektów. 

Nie w pełni rzetelny i skuteczny był nadzór szpitali nad firmami kate-
ringowymi. Część szpitali nie zabezpieczyła w umowach prawa do prze-
prowadzania kontroli u wykonawcy usługi. Nie wszystkie szpitale, 
które dokonały takiego zabezpieczenia korzystały z takiej możliwości.  
Nie zawsze też przeprowadzane kontrole były skuteczne (te same nie-
prawidłowości powtarzały się kilka razy z rzędu). 

Pozytywnie oceniono wywiązywanie się szpitali z obowiązku dokony-
wania przesiewowej oceny stanu żywienia chorych przyjmowanych 
do szpitala oraz dostosowanie organizacji żywienia w kontrolowanych 
szpitalach do potrzeb pacjentów niesamodzielnych lub o ograniczonej 
samodzielności.
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Od 2006 r., tj. od wejścia w życie ustawy o bżż14, minister właściwy do spraw 
zdrowia miał możliwość prawnego uregulowania wymagań obowiązujących 
przy prowadzeniu żywienia zbiorowego w szpitalach, jaką dawał art. 72 ust. 6 
ustawy o bżż. Do chwili obecnej jednak z tej możliwości nie skorzystał, uznając 
w szczególności, że przepisy ustawy o bżż w wystarczającym zakresie regulują 
te kwestie i nie budzą istotnych wątpliwości w praktyce ich stosowania. Trudno 
jednak zgodzić się z takim stanowiskiem. Organy odpowiedzialne za nadzór nad 
żywieniem zbiorowym pacjentów szpitali nie dysponują żadnymi instrumen-
tami prawnymi w zakresie metod oceny jakości posiłków pod kątem m.in. składu 
surowcowego, urozmaicenia, zawartości składników mineralnych i odżywczych 
oraz zasad kontroli tych usług. Brak przepisów, na podstawie których można by 
egzekwować od osób odpowiedzialnych za żywienie pacjentów wykonanie zale-
ceń powodował, że stwierdzone nieprawidłowości w zakresie jakości żywienia 
przekazywane były w formie pism intencyjnych. Wdrożenie przez władze szpi-
tali zaleceń z oceny stanu żywienia miało więc wyłącznie charakter dobrowolny 
i – jak wykazała niniejsza kontrola – nie zawsze było realizowane. 
Brak uregulowań prawnych w zakresie zasad zatrudniania dietetyków w szpi-
talach pozbawiał niejednokrotnie pacjentów fachowej opieki żywieniowej 
i poradnictwa dietetycznego. Brak jednolitych norm żywieniowych dla osób 
chorych pozwalał zaś szpitalom na pewną dowolność w określaniu wartości 
energetycznej posiłków, które w kontrolowanych szpitalach dla diety podsta-
wowej wynosiły od 1800 kcal do 3200 kcal. Również brak ogólnopolskiego 
systemu dietetycznego, który regulowałby kwestie rodzajów i przygotowywa-
nia diet w poszczególnych jednostkach chorobowych powodował, że w kon-
trolowanych szpitalach stosowano od sześciu do 38 rodzajów diet o niejedno-
litych nazwach i różnych charakterystykach. Planując diety, opracowując ich 
charakterystyki oraz receptury dań i potraw posługiwano się różnymi publika-
cjami oraz informacjami pochodzącymi z internetu. Część z tych publikacji jed-
nak straciła na ważności, bowiem na przestrzeni lat nastąpiły znaczne zmiany 
w zakresie żywienia człowieka. [str. 18–19, 22–24, 32–33]

Infografika nr 3  
Piramida zdrowego żywienia

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra Aleksandra Szczygła.

14  Ustawa o bżż weszła w życie z dniem 8 października 2006 r.

Brak prawnego 
uregulowania wymagań 

obowiązujących  
przy prowadzeniu 

żywienia zbiorowego 
w szpitalach  

oraz normatywów  
dla posiłków szpitalnych

Wszystkie szpitale zapewniły środki finansowe w ilości gwarantującej 
pokrycie kosztów usług żywienia. Niskie były jednak nakłady finansowe 
przeznaczane przez kierowników szpitali na ten cel. Średni dzienny koszt 
wyżywienia w kontrolowanych szpitalach w latach 2015–2017 kształ-
tował się na poziomie od 9,55 zł do 17,99 zł. W szpitalach prowadzą-
cych własne kuchnie średni koszt surowców użytych do przygotowania 
posiłków wynosił jedynie od 3,70 zł do 8,46 zł. W szpitalach korzysta-
jących z usług firm kateringowych nie było danych na temat  wysokości 
tych kosztów. W większości zawartych umów określano jedynie ogólną 
wartość umowy i/lub cenę osobodnia, bez wskazania kosztów surowców. 
Jedynie w dwóch umowach dokonano zapisów, że koszty produktów uży-
tych do sporządzenia posiłków powinny wynosić min. 50% kosztów oso-
bodnia. W szpitalach tych jednak nie dokonywano kontroli spełnienia tego 
warunku przez wykonawców. [str. 28–31]

Infografika nr 4  
Średnie koszty żywienia pacjentów kontrolowanych szpitali w latach 2015–2017 (I półrocze)

Źródło: Dane NIK.

Wszystkie kontrolowane szpitale wywiązywały się z obowiązku wyni-
kającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych i dokonywały przesiewowej oceny stanu odżywienia przyjmowanych 
pacjentów. Analizy wyników takiej oceny były podstawą wydawania zale-
ceń dotyczących sposobu żywienia, stosownej diety, czy jej uzupełnienia. 
 [str. 31–32]

Pacjenci większości kontrolowanych szpitali nie byli jednak żywieni ade-
kwatnie do potrzeb uwzględniających stan ich zdrowia. Dostarczana żyw-
ność nie spełniała zasadniczej funkcji – wspomagania procesu leczenia 
i powrotu do zdrowia, a czasami mogła stanowić wręcz czynnik szkodliwy. 
Badania przeprowadzone na zlecenie NIK przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Inspekcji Handlowej wykazały, że w 15 szpitalach (na 18 badanych 
w tym zakresie) wartość kaloryczna posiłków była niższa (od 3% do 28%), 
bądź wyższa (od 13% do 50%) od zalecanej. 
Stwierdzono też niewłaściwą wartość odżywczą badanych posiłków. 
Zastrzeżenia w tym zakresie wniesiono do bilansowania posiłków poda-
wanych w 11 szpitalach (100% badanych pod tym kątem). W ocenia-
nych jadłospisach stwierdzono niedobory istotnych dla zdrowia składników  
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 odżywczych, mogących powodować m.in. odwapnienie, zmiękczenie i znie-
kształcenie kośćca (niedobór wapnia), niedokrwistość, niedotlenienie 
tkanek, obniżenie odporności organizmu (niedobór żelaza), nadmierną 
pobudliwość mięśniową, drżenie i bolesne skurcze mięśni, stany lękowe, 
bezsenność (niedobór magnezu), czy nadciśnienie, obrzęki rąk i nóg, zabu-
rzenia w funkcjonowaniu nerek (niedobór potasu). Niedoborom powyż-
szych składników towarzyszyła zwiększona podaż np. witaminy A, której 
źródłem są głównie produkty na bazie podrobów, a zbyt wysokie spożycie 
tej witaminy, ze względu na gromadzenie się w wątrobie, może być tok-
syczne. W większości szpitali stwierdzono ponadto zbyt duży udział soli 
w posiłkach (od 142% do 374% normy).  

Infografika nr 5 
Stwierdzone w posiłkach niedobory składników istotnych dla zdrowia pacjentów 

Źródło: Dane NIK.

W 18 szpitalach (90%) oceniane jadłospisy nie spełniały zaleceń organów 
Inspekcji Sanitarnej w zakresie jakości żywienia pacjentów. Stwierdzone nie-
prawidłowości dotyczyły w szczególności zbyt małego udziału warzyw i owo-
ców w dziennej racji pokarmowej, dużej podaży mięsa czerwonego, tłustych 
przetworów mięsnych, tłustych wędlin, w tym gorszej jakości, serwowania 
potraw trudnostrawnych i bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, zbyt 
małej podaży produktów zbożowych z pełnego przemiału, niepodawania 
pacjentom jogurtu lub mleka acidofilnego, serwowania pacjentom ryb kon-
serwowych lub ryb zawierających niewiele cennych i odżywczych substancji, 
hodowanych w rejonach zanieczyszczonych, a także zbyt małej podaży ryb 
morskich. Ponadto stwierdzono przypadki zaserwowania pacjentom szpitali 
innych niż wskazane w jadłospisie składników posiłków, co ważniejsze – gor-
szej jakości. Zamiast deklarowanego w jadłospisie „masła” pacjenci otrzymali 
„tłuszcz mleczny do smarowania”, zamiast „sera” – suszony hydrolizat biał-
kowy o smaku sera i aromacie sera. [str. 35–42]

W szpitalach zatrudniających dietetyków, jeden dietetyk opiekował się  
od 76 do 740 pacjentami i w ograniczonym zakresie realizował zadania 
z zakresu opieki żywieniowej. Często nadmiar obowiązków (powierzano  
im dodatkowe prace np. magazyniera, pomocy kuchennej, czy archiwisty)  
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był powodem ich nierzetelnej pracy. Ponadto kontrola wykazała, że przy bilan-
sowaniu jadłospisów w 15 szpitalach (88% objętych badaniem w tym zakresie) 
zamiast faktycznych wartości odżywczych i energetycznych produktów przyj-
mowano wartości określone w programach komputerowych wykorzystywa-
nych do układania diet, które w większości przypadków różniły się w spo-
sób znaczący od wartości deklarowanych przez producentów na etykietach 
tych artykułów. Znaczne rozbieżności w zakresie zawartości białka, tłuszczu 
i węglowodanów, a także wartości energetycznej stwierdzono w przypadku  
aż 180 produktów (na 326 przeanalizowanych). Tak opracowane jadłospisy  
nie były w żadnym stopniu rzetelne i wiarygodne. Oparte o nierzeczywiste dane  
nie mogły być zatem odpowiednio zbilansowane, a przygotowane na ich pod-
stawie posiłki ocenione zostały jako nieadekwatne do stanu zdrowia.

Na dziesięć kontrolowanych szpitali korzystających z usług firm kateringowych 
dietetyka nie było w czterech szpitalach. Skala stwierdzonych w tych szpitalach 
zaniedbań w zakresie realizacji warunków zamówień była bardzo duża. W szpi-
talach tych nie prowadzono analiz i nie weryfikowano, bądź nierzetelnie wery-
fikowano jadłospisy przekazywane przez firmy kateringowe. W konsekwencji 
szpitale nie kwestionowały przypadków przygotowania jadłospisów w sposób 
niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i postanowieniami 
umowy w zakresie wymagań jakościowych posiłków. Jakość żywienia w zakresie 
ustalonego poziomu składników odżywczych była więc poza kontrolą tych szpi-
tali. Mylnie rolę dietetyka postrzegali dyrektorzy tych szpitali przyjmując m.in., 
że posiłki dostarczane przez firmy kateringowe, zatrudniające dietetyków, 
są właściwej jakości, a zatrudnienie przez szpital dietetyka w celu kontrolowa-
nia dietetyka wykonawcy usługi kateringowej byłoby działaniem niegospodar-
nym. Zdaniem NIK zadania dietetyka  szpitalnego nie powinny ograniczać się 
jedynie do nadzoru nad jakością posiłków (choć w kontrolowanych szpitalach 
zabrakło nawet tego), ale powinny przede wszystkim obejmować ocenę stanu 
odżywienia i sposobu żywienia pacjentów, a także prowadzenie poradnictwa 
dietetycznego dla pacjentów i ich rodzin.  [str. 22–24, 40–42, 45]

Infografika nr 6 
Główne zadania dietetyka zatrudnionego w szpitalu

Źródło: Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach.
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 Kontrola NIK nie wniosła zastrzeżeń do trybu i zasad wyboru dostawców 
artykułów spożywczych oraz firm kateringowych na świadczenie usług 
żywienia pacjentów. Uwagi kontroli dotyczyły jednak nieprecyzyjnych, 
ogólnych zapisów przedmiotu zamówień w zakresie wymagań jakościo-
wych zamawianych produktów i posiłków. Brak takich precyzyjnych wymo-
gów powodował, że szpitale do przygotowywania posiłków stosowały 
środki spożywcze o niskiej jakości, tj. wędliny zawierające niewielki pro-
cent mięsa lub mięso oddzielone mechanicznie, podroby, pasztety, parówki 
oraz produkty zawierające szereg substancji dodatkowych wzmacniających, 
konserwujących, przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaku itp. Tak przygo-
towane posiłki nie spełniały więc zaleceń w zakresie jakości, czy wartości 
odżywczej i energetycznej. [str. 26–28]

Nie w pełni rzetelny i skuteczny był nadzór szpitali nad świadczeniem 
usług żywienia przez firmy kateringowe. Trzy szpitale nie zagwarantowały 
w umowach możliwości kontroli przygotowywania posiłków u wykonaw-
ców i takich kontroli nie przeprowadzały. Z siedmiu pozostałych szpitali, 
pomimo ujęcia w umowach stosownych zapisów w tym zakresie, tylko pięć 
z nich skorzystało z takich uprawnień. Nie badano jednak próbek posił-
ków, nie analizowano przedkładanych jadłospisów pod kątem faktycznych 
wartości odżywczych i energetycznych wynikających z etykiet produktów.  
Nie zawsze też przeprowadzane kontrole były skuteczne. W jednym szpi-
talu te same nieprawidłowości powtarzały się kilka razy z rzędu. 
Sporadyczne były przypadki negatywnych odbiorów dostarczonych posił-
ków. Jeden ze szpitali nie zgłosił reklamacji w przypadku posiłków o zani-
żonych temperaturach uznając, że zgoda na podanie ciepłych, choć niezgod-
nych w zakresie temperatury z umową posiłków jest – z punktu widzenia 
pacjenta – wyjściem lepszym, niż godzinne oczekiwanie na wymianę posił-
ków zgodnych z normą temperaturową określoną w umowie. Dwa inne 
szpitale nie podejmowały działań interwencyjnych, gdyż w umowach 
z dostawcą nie określono warunków reklamacji, a w jednym szpitalu, mimo 
stwierdzanych ewidentnych nieprawidłowości w trakcie kontroli dystrybu-
cji posiłków, odnotowywano pozytywne wyniki tych kontroli. Stwierdzono 
też przypadki nieprowadzenia ewidencji dostarczonych porcji oraz nierze-
telnego monitorowania liczby zamówionych i wydanych posiłków. Do roz-
liczenia danych wykazanych na fakturach przyjmowano liczby posiłków 
przedstawione przez firmy kateringowe. Tymczasem analiza zamówień 
za okres dwóch dekad w porównaniu z liczbą posiłków wydanych przez 
firmę kateringową w tym okresie wykazała różnice w dziennej liczbie posił-
ków dochodzące nawet do 44 porcji. [str. 42–46]

Ograniczony był nadzór stacji sanitarno-epidemiologicznych nad żywie-
niem pacjentów w podległych szpitalach i firmami kateringowymi przy-
gotowującymi posiłki dla pacjentów. Sprowadzał się on głównie do prze-
prowadzania kontroli warunków technicznych i sanitarno-higienicznych 
pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych do przygotowywania i dystry-
bucji posiłków, procesów technologicznych oraz stosowania zasad systemu 
HACCP. Tylko cztery stacje przeprowadziły w okresie objętym kontrolą 
badania prób posiłków szpitalnych pod kątem jakościowym i wartościo-
wym, nie wszystkie też dokonywały systematycznych ocen jadłospisów 
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dekadowych i ocen jakości żywienia. Wskazywały przy tym na brak zakresu 
badań prób posiłków w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
do planowania na dany rok i planach poboru próbek oraz brak podstaw 
prawnych do egzekwowania stosowania przez podmioty zasad racjonal-
nego żywienia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. [str. 48–51]

W połowie kontrolowanych szpitali przygotowujących posiłki dla pacjen-
tów we własnym zakresie i w ponad połowie przedsiębiorstw, przygotowu-
jących posiłki dla sześciu kontrolowanych szpitali, stan kuchni i pomiesz-
czeń wykorzystywanych do przygotowywania posiłków oraz stan sprzętów 
produkcyjnych i naczyń gastronomicznych był niezgodny z wymogami roz-
porządzenia (WE) nr 852/2004. W zakresie stanu technicznego pomiesz-
czeń stwierdzono m.in. odpryski farby i tynku, ubytki w płytkach cera-
micznych/terakocie, zawilgocenie pomieszczeń. W zakresie higienicznym 
i zdrowotnym – niedostateczne zabezpieczenie pomieszczeń przed owa-
dami, gryzoniami. Stwierdzono także brak bieżącej czystości pomieszczeń 
i sprzętów produkcyjnych. 
Podczas oględzin w jednym szpitalu w pomieszczeniu przeznaczonym 
do przyjmowania posiłków, a w drugim szpitalu na kotle warzelnym, 
w którym gotowano ziemniaki do obiadu, stwierdzono obecność insektów.  
 [str. 24–25, 33–34] 
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Poprawa jakości żywienia wymaga rozwiązań systemowych w celu nada-
nia problematyce żywienia pacjentów odpowiedniej rangi. Przemawiają 
za tym zarówno wyniki niniejszej kontroli, jak i kontroli przeprowadzo-
nych w 2016 r. w szpitalach i firmach kateringowych przez organy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, gdzie niezgodności 
w zakresie żywienia szpitalnego stwierdzono w ponad 67% kontrolowa-
nych podmiotów. Ponadto, porównując wyniki kontroli przeprowadzo-
nej przez NIK w 2008 r. z wynikami niniejszej kontroli, stwierdzić należy, 
iż żywienie pacjentów w szpitalach w żadnym stopniu nie uległo popra-
wie. Konieczne jest zatem dofinansowanie szpitali lub innych podmiotów 
udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym w celu pod-
niesienia zarówno jakości wyżywienia, jak i jakości opieki żywieniowej  
nad pacjentem, a także zagwarantowania należytych standardów tech-
nicznych i sanitarno-higienicznych bloków żywienia. Niezbędne jest 
także wprowadzenie uregulowań dotyczących zasad racjonalnego żywie-
nia w podmiotach leczniczych, precyzyjnych mechanizmów nadzoru nad 
realizacją żywienia w szpitalach, jak i odpowiednich sankcji w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu żywienia pacjentów. 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje zatem o:
1) wydanie rozporządzenia na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia  

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określające-
go wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego  
w szpitalach, uwzględniające normy żywienia oraz wymagania zdro-
wotne, w tym minimalny dzienny koszt posiłków i napojów;

2) podjęcie – we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dzia-
łań mających na celu uregulowanie w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia metod oceny jakości i zasad 
kontroli usług żywienia w szpitalach wraz z sankcjami za stwierdzone 
nieprawidłowości; 

3) uregulowanie w rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego15, na podstawie 
delegacji ustawowej zawartej w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych16, 
obowiązku zatrudniania w szpitalach dietetyków w liczbie zapewniającej 
optymalną opiekę żywieniową i poradnictwo dietetyczne;

4) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie żywienia w podmiotach 
leczniczych. 

1) korzystanie z fachowej wiedzy dietetyka przy określaniu szczegółowych 
warunków zamówienia na usługi żywienia pacjentów realizowane 
w szpitalach przez firmy kateringowe; 

2) obowiązkowe określanie w umowach zawieranych z firmami katerin-
gowymi:
−	  zasad nadzoru nad realizacją usługi, ze szczególnym uwzględnieniem 

kontroli w miejscu produkcji posiłków;

15  Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm. 

16  Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm. 

Minister Zdrowia

Dyrektorzy szpitali 
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−	 szczegółowych wymogów dotyczących jakości posiłków;
−	 zasad transportu posiłków;
−	 zasad reklamacji; 
−	  minimalnych kosztów produktów niezbędnych do przygotowania 

posiłków.

1) uwzględnianie w Wytycznych do planowania działalności Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, na podstawie analizy ryzyka:
−	  badań laboratoryjnych próbek posiłków szpitalnych w zakresie  

składu surowcowo-jakościowego;
−	  obowiązku dokonywania ocen stanu żywienia pacjentów w szpitalach. 

Główny Inspektor 
Sanitarny
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5.1.  Działania podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz 
zapewnienia prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach

Podejmowane przez Ministra Zdrowia działania na rzecz zapewnie-
nia prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach były w ocenie 
Najwyższej Izby Kontroli niewystarczające. Wprowadzone regulacje 
prawne obejmowały w szczególności obowiązek oceny stanu odżywie-
nia pacjentów przyjmowanych do leczenia szpitalnego oraz zapewnie-
nie konsultacji dietetyczno-żywieniowych, leczenia dietetycznego lub 
właściwej diety, ale tylko w przypadku niektórych świadczeń gwaranto-
wanych i niektórych jednostek chorobowych. Minister Zdrowia – mimo 
posiadania takiej możliwości – nie określił chociażby minimalnych 
wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach.

Realizując rekomendację NIK, skierowaną po kontroli nr P/08/14117, doty-
czącą opracowania i wdrożenia standardów żywienia, podległy Ministrowi 
Zdrowia Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczy-
gła18 opracował monografię pt. „Zasady prawidłowego żywienia chorych 
w szpitalach”. Opracowaniu tych zasad, które mają jedynie formę zaleceń 
oraz spełniają rolę edukacyjną w praktycznej realizacji żywienia szpital-
nego, nie towarzyszyło jednak wprowadzenie do obowiązującego porządku 
prawnego odpowiednich uregulowań w powyższym zakresie. Minister 
Zdrowia nie skorzystał z możliwości, jaką daje art. 72 ust. 6 ustawy o bżż 
i nie określił – w drodze rozporządzenia – chociażby minimalnych wyma-
gań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamknię-
tego, uwzględniających normy żywienia oraz wymagania zdrowotne. 
W swojej argumentacji zwrócił uwagę głównie na fakultatywny charakter 
przywołanej delegacji. Ponadto w opinii Ministra – to dyrektorzy szpitali 
są odpowiedzialni za analizę i koordynację organizacji żywienia, a perso-
nel medyczny powinien dostosowywać diety do stanu zdrowia pacjentów 
oraz mieć na uwadze interakcje pomiędzy stosowanymi przez pacjentów 
lekami a żywnością. W opinii Ministerstwa problemy w sferze warunków 
sanitarno-higienicznych oraz jakości żywienia pacjentów w szpitalach roz-
wiązują na bieżąco organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
NIK nie kwestionowała stanowiska Ministra w zakresie odpowiedzialności 
kierowników szpitali za organizację żywienia. Wskazała jednak, iż w swojej 
argumentacji Minister Zdrowia nie uwzględnił przesłanek merytorycznych, 
wskazujących na zasadność wprowadzenia przepisów regulujących cho-
ciażby minimalne wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia 
zbiorowego, np. niskiego poziomu usług żywienia pacjentów potwierdzo-
nego wynikami kontroli. W 2016 r. w ramach współpracy Głównego Inspek-
tora Sanitarnego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej przepro-
wadziły kontrole w szpitalach i firmach kateringowych przygotowujących 
posiłki dla szpitali. Kontrole Inspekcji Sanitarnej wykazały, że na 284 skon-

17  Kontrola planowa koordynowana P/08/141 „Żywienie i utrzymanie czystości w szpitalach 
publicznych”. Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 9/2009/P08141/LKR. NIK rekomendowała 
Ministrowi Zdrowia opracowanie i wdrożenie standardów żywienia z określeniem jednolitych 
zasad kontroli tych usług. 

18  Instytut badawczy zwany dalej „Instytutem Żywności i Żywienia”.

Działania  
Ministra Zdrowia 

były niewystarczające 
dla zapewnienia 

prawidłowego żywienia 
pacjentów w szpitalach
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trolowane szpitale prowadzące żywienie pacjentów we własnym zakre-
sie, nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 197 placówkach (69%),  
w tym w 84 stwierdzono niespełnianie wymagań sanitarno-higienicznych, 
a w 173 szpitalach – niezgodności w zakresie żywienia pacjentów. Kontro-
lerzy Inspekcji Handlowej wykazali zaś nieprawidłowości w 61,6% skon-
trolowanych placówek. Jako najczęściej powtarzające się błędy żywieniowe 
wymieniano nieprawidłowo zbilansowane jadłospisy: mały udział pro-
duktów będących źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego, zbyt 
wysoka podaż produktów o niskiej wartości odżywczej i wysokiej zawarto-
ści tłuszczu, zaniżona wartość energetyczna, nieprawidłowy rozkład energii 
na poszczególne posiłki, zawyżona zawartość soli, a także brak dostępnych 
informacji dla pacjentów o składzie produktów i o substancjach lub produk-
tach powodujących nietolerancje lub reakcje alergiczne. Podmioty działa-
jące na rynku spożywczym w obszarze kateringu szpitalnego nie zawsze 
dokładały odpowiedniej staranności, aby dostarczać żywność właściwej 
jakości handlowej: poza licznymi przypadkami podmiany asortymento-
wej (miksu, margaryny zamiast masła, wyrobu seropodobnego zamiast 
sera), zakwestionowano posiłki pod kątem parametrów fizykochemicznych 
oraz pod względem rzetelności porcjowania (przy czym niedowagi sięgały 
nawet 62%). Inspekcja Handlowa wskazała, że działo się to niejako za bier-
nym przyzwoleniem szpitali zamawiających żywność, które nie egzekwo-
wały swoich praw. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły też używania 
towarów przeterminowanych i niewłaściwie przechowywanych.

Infografika nr 7  
Wyniki kontroli żywienia pacjentów szpitali, przeprowadzonych przez organy  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2016  r.

Źródło: Dane z kontroli przeprowadzonych w 2016 r. na terenie całego kraju przez Inspekcję Sanitarną w 284 szpitalach, 
zapewniających żywienie pacjentów we własnym zakresie.

NIK wskazała ponadto, że obowiązujące prawo nie określa precyzyjnych 
mechanizmów nadzoru nad realizacją żywienia w szpitalach, ani sank-
cji w przypadku stwierdzenia błędów w żywieniu pacjentów. Powoduje to,  
że stwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nieprawi-
dłowości w zakresie jakości żywienia przekazywane są kontrolowanym 
podmiotom w formie pism intencyjnych, a realizacja wydanych szpitalom 
rekomendacji w kwestii poprawy jakości żywienia ma wyłącznie charakter 
dobrowolny. 
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5.2. Organizacja żywienia pacjentów w szpitalach
W większości szpitali zapewniono odpowiednie warunki organiza-
cyjne do przygotowywania posiłków dla pacjentów. Stwierdzone nie-
prawidłowości dotyczyły w szczególności nieokreślenia procedur 
w zakresie zabezpieczenia usług żywienia pacjentów, a także posiada-
nia przez szpitale procedur nieaktualnych bądź niespójnych z innymi 
regulacjami. Stwierdzono także przypadki braku orzeczeń lekarskich 
do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób pracujących w styczno-
ści z żywnością, co było niezgodne z art. 59 ust. 2 ustawy o bżż. 
Cztery kontrolowane szpitale korzystające z usług firm kateringowych 
nie zatrudniały dietetyka, a w pozostałych szpitalach liczba łóżek przy-
padających na jednego dietetyka wynosiła od 75,5 do aż 740, co było 
niezgodne z zaleceniami towarzystw dietetycznych oraz z Zasadami 
prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Nadmiar obowiązków  
był niejednokrotnie powodem nierzetelnej pracy dietetyków. 
Dobry był stan sanitarno-techniczny bloków żywienia jedynie w poło-
wie skontrolowanych szpitali prowadzących własne kuchnie oraz 
w trzech z siedmiu firm kateringowych skontrolowanych na zlece-
nie NIK przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W pozosta-
łych szpitalach i firmach kateringowych nie odpowiadał wymaganiom 
załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. 
Kontrola NIK nie wniosła uwag do trybu wyboru przez szpitale dostaw-
ców surowców niezbędnych do przygotowania posiłków oraz firm kate-
ringowych na świadczenie usług żywienia. W siedmiu szpitalach jednak 
nie określono dokładnych parametrów zamawianych produktów żyw-
nościowych, tj. wymagań w zakresie jakości, składu, czy wartości odżyw-
czych. Także wymagania wobec firm kateringowych w zakresie jakości 
posiłków formułowano w sposób ogólny. W większości zawartych umów 
określano jedynie ogólną wartość umowy i/lub cenę osobodnia, bez wska-
zania kosztów produktów niezbędnych do przygotowania posiłków. 
Szpitale zapewniły środki finansowe na pokrycie kosztów żywienia 
i w większości terminowo regulowały zobowiązania. Jeden szpital 
zapłacił odsetki za zwłokę z tytułu opóźnienia w regulowaniu zobowią-
zań. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych19, stanowiło 
to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

1.1. W strukturach wszystkich kontrolowanych szpitali prowadzących 
kuchnie we własnym zakresie wyodrębniono komórki odpowiedzialne 
za żywienie pacjentów (działy lub sekcje żywienia). Standardy i procedury 
w zakresie żywienia pacjentów szpitali opisano w systemie HACCP identy-
fikującym m.in. krytyczne punkty zagrożeń, zasady ich monitoringu, dzia-
łania kontrolne i korygujące. Wskazano w szczególności bezpieczne spo-
soby przechowywania zakupionych i wytworzonych produktów, zasady 
przygotowywania, porcjowania i dystrybucji posiłków, zakresy i sposoby 
kontroli procesu produkcji żywności. W ramach procedur HACCP wpro-
wadzono GMP i GHP. Strukturę zatrudnienia, zasady współpracy, odpowie-

19  Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, ze zm.

We wszystkich 
kontrolowanych 

szpitalach prowadzących 
własne kuchnie 
wyodrębniono 

komórki organizacyjne 
odpowiedzialne  

za żywienie
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dzialności i uprawnień pracowników działów żywienia oraz pracowników 
uczestniczących w procesie dystrybucji posiłków określono także w regu-
laminach organizacyjnych oraz zakresach czynności, obowiązków i odpo-
wiedzialności. 
Kontrola wykazała jednak, że w siedmiu szpitalach20 wdrożone procedury 
nie były kompletne lub aktualizowane, a w pięciu21 w pewnych zakresach 
(np. czasu przechowywania próbek żywności, wymaganych kwalifikacji 
pracowników kuchni, czy organizacji żywienia) niespójne z innymi obo-
wiązującymi regulacjami. Stan taki utrudniał lub uniemożliwiał rzetelną 
kontrolę poszczególnych etapów procesu żywienia pacjentów tych szpitali, 
a także dopuszczał dowolność działań osób zaangażowanych w ten proces. 

1.2. W siedmiu z dziesięciu kontrolowanych szpitali realizujących żywienie 
pacjentów w systemie kateringowym określono w obowiązujących regu-
laminach organizacyjnych, procedurach i instrukcjach22 zadania związane 
z zabezpieczeniem usług żywienia pacjentów. 

W szpitalu w Kętrzynie takich norm i procedur nie wdrożono w ogóle, w przy-
padku szpitala w Iłży wydane ustnie zalecenia nie zostały formalnie wdrożone 
w drodze zarządzenia, a w regulaminie organizacyjnym żadnej komórce szpi-
tala nie przypisano zadań związanych z żywieniem pacjentów i nadzorem nad 
realizacją umów przez firmy kateringowe. Realizacja tych zadań została przy-
dzielona zakresem czynności inspektorowi ds. żywienia, jednak stanowisko 
to nie zostało przewidziane w regulaminie organizacyjnym Szpitala. W szpi-
talu w Gdańsku nie uregulowano zasad dostarczania posiłków do pacjentów.

2. Pracownicy odpowiedzialni za żywienie pacjentów w większości szpi-
tali posiadali precyzyjnie określone obowiązki23 i uprawnienia oraz zakresy 
czynności24. Pracownicy sekcji/działów żywienia kontrolowanych szpitali 
zostali przeszkoleni z procedur HACCP25, a także z zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szpitalu w Sulechowie nie ustalono zakresu i zasad przechowywania doku-
mentów związanych z realizacją umowy na usługi kateringowe. Dokumenty 
te były niszczone po weryfikacji i opisaniu faktury za dany miesiąc, co powo-
dowało brak możliwości pełnej weryfikacji prawidłowości budowania jadłospi-
sów oraz jakości dostarczonych posiłków dla okresu dłuższego niż jeden miesiąc.

W przypadku trzech pracowników działu żywienia szpitala w Poddębicach26 
oraz dwóch pracowników szpitala w Miastku27 stwierdzono brak ciągło-
ści orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, co tłuma-
czono przeoczeniem i nieobecnością lekarza medycyny pracy, upoważnio-

20  W Opocznie, Starogardzie Gdańskim, Makowie Mazowieckim, Pabianicach, Kolbuszowej, Morągu, 
Miastku. 

21  W Makowie Mazowieckim, Nowej Soli, Pabianicach, Kolbuszowej i Miastku. 

22  Np. GHP, HACCP, ISO.

23  Poza pracownikami szpitala w Starogardzie Gdańskim.

24  Takiego podziału nie dokonano w szpitalach w Sulechowie, Lidzbarku Warmińskim i Gdańsku.

25  Pracownikom szpitala w Opocznie nie zapewniono szkoleń w zakresie racjonalnego żywienia 
pacjentów. 

26  Brak ciągłości orzeczeń stwierdzono w 2016 i w 2017 r.

27  Brak ciągłości orzeczeń stwierdzono w 2015 r.

Stwierdzono przypadki 
nieaktualnych procedur 
oraz niespójnych 
z innymi regulacjami 

W większości 
kontrolowanych szpitali 
korzystających z usług 
firm kateringowych 
określono procedury 
i przypisano odpowiednim 
pracownikom zadania 
związane z żywieniem 
pacjentów

W większości 
kontrolowanych szpitali 
zapewniono odpowiednią 
liczbę i kwalifikacje 
zatrudnionego personelu 
odpowiedzialnego  
za żywienie



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

22

nego do wykonania badań. Pomimo braku aktualnych orzeczeń przez okres 
od 2 do 46 dni, pracownicy ci wykonywali obowiązki. W szpitalu w Iłży  
zaś, dwie osoby biorące udział w dystrybucji posiłków (inspektor ds. żywienia 
i magazynier) w okresie objętym kontrolą nie posiadały w ogóle takich orze-
czeń. Powyższe było niezgodne z art. 59 ust. 2 ustawy o bżż oraz stanowiło 
czyn określony w art. 100 pkt 11 ustawy o bżż, zgodnie z którym, kto zatrud-
nia osoby, nieposiadające orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu 
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, wbrew obo-
wiązkowi określonemu w art. 59 ust. 2 – podlega karze grzywny. W pozosta-
łych szpitalach wszyscy pracownicy posiadali ważne orzeczenia o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonych stanowiskach. 

Dietetycy zatrudnieni byli we wszystkich kontrolowanych szpitalach pro-
wadzących własne kuchnie oraz w sześciu szpitalach28 zlecających usługę 
kateringową. W czterech szpitalach29 dietetyka nie było w ogóle, co – jak 
wyjaśniano w trakcie kontroli – wynikało głównie z braku środków finan-
sowych oraz przyjętego założenia, że dostarczane przez firmę kateringową 
zatrudniającą dietetyka posiłki, są właściwej jakości. W opinii dyrektora 
szpitala w Lidzbarku Warmińskim zatrudnienie przez szpital dietetyka 
w celu kontrolowania dietetyka wykonawcy usługi kateringowej byłoby 
niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych. 

Do zadań dietetyków zatrudnionych w szpitalach prowadzących kuchnie 
własne należało m.in. planowanie zaopatrzenia, sporządzanie jadłospisów 
dla pacjentów oraz nadzorowanie poszczególnych etapów przygotowywa-
nia posiłków. Dietetykom zatrudnionym w szpitalach zlecających usługi 
żywieniowe pacjentów wyznaczono zadania polegające m.in. na weryfika-
cji i zatwierdzaniu jadłospisów przedkładanych przez firmy kateringowe. 
Ponadto, do zadań dietetyków należało także opracowywanie indywidual-
nych diet, uwzględniających zalecenia lekarskie, a także udzielanie konsul-
tacji i porad żywieniowych pacjentom z różnymi jednostkami chorobowymi 
przebywającymi na oddziałach szpitalnych30 i układanie indywidualnych 
specjalistycznych diet oraz przykładowych jadłospisów do stosowania 
przez pacjentów po hospitalizacji szpitalnej31. 

Towarzystwa dietetyczne32, a także monografia Zasady prawidłowego 
żywienia chorych w szpitalach zalecają, by na jednego dietetyka nie przypa-
dało więcej niż 30–40 łóżek, a w oddziałach takich jak diabetologia, nefrolo-
gia, gastrologia, kardiologia, położnictwo, onkologia, pediatria – nie więcej 
niż 15–20 łóżek. Tymczasem w kontrolowanych szpitalach na jednego die-
tetyka przypadało od 76 do 740 pacjentów. Nadmiar obowiązków był nie-
jednokrotnie powodem ich nierzetelnej pracy. Stwierdzono przypadki nie-
sporządzania kart dietetycznych dla pacjentów opuszczających szpital33, 
nierzetelnego sporządzania jadłospisów, m.in. dietetycy nie ujmowali w nich 

28  W Kutnie, Gdańsku, Żarach, Jarosławiu, Warszawie i Łodzi.

29  W Kętrzynie, Iłży, Lidzbarku Warmińskim i Sulechowie.

30  Zadania takie określono w szpitalach w Kutnie, Jarosławiu, Warszawie, Łodzi, Żarach, Miastku, 
Poddębicach, Leżajsku, Pabianicach.

31  Szpitale w Morągu, Miastku, Makowie Mazowieckim, Nowej Soli, Opocznie.

32  Rekomendacje z panelu ekspertów z 8 maja 2017 r.

33  Szpital w Opocznie.
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danych istotnych dla pacjentów, np. informacji o alergenach, gramaturze posił-
ków, wartościach odżywczych34. Brak było także skutecznego nadzoru diete-
tyków nad zgodnością posiłków z jadłospisem oraz realizacją umów dostaw 
produktów żywnościowych35. Dietetyk szpitala w Pabianicach zaplanowała 
jadłospis diety bezglutenowej z wykorzystaniem składnika przeciwwskazanego 
dla tej diety, co mogło zagrozić zdrowiu pacjentów.

Dietetyk szpitala w Opocznie posiadała dwa zakresy obowiązków. Oprócz zadań 
związanych z opieką żywieniową nad pacjentami do jej zadań należało także pro-
wadzenie gospodarki magazynowej oraz pomoc w kuchni (m.in. obróbka owo-
ców, warzyw, mięs i ryb, pomoc przy wydawaniu posiłków, a także mycie naczyń 
i urządzeń kuchennych). Według wyjaśnień dyrektora szpitala przyczyną takiego 
stanu był brak dostatecznej liczby pracowników sekcji żywienia. 

Dietetyk w szpitalu w Kutnie zatrudniony był na umowę zlecenie i praco-
wał w szpitalu średnio raz w tygodniu, a do jego obowiązków – zgodnie z pro-
cedurą obowiązującego w szpitalu Systemu Zarządzania Jakością – należało 
m.in. akceptowanie jadłospisów dziennych i dekadowych. Z kolei dietetykowi 
w Łodzi powierzono dodatkowo obowiązki archiwisty. 

Tabela nr 1  
Dane dotyczące liczby łóżek i liczby zatrudnionych w  szpitalach dietetyków

Szpital w:

Średnia 
liczba łóżek 

w latach 
2015–2017

Liczba 
zatrudnionych 

dietetyków

Liczba łóżek 
przypadających 

na jednego 
dietetyka

Szpitale prowadzące kuchnie we własnym zakresie

Opocznie 222 1 222

Starogardzie Gdańskim 740 1 740

Miastku 169 1 169

Poddębicach 171 1 171

Makowie Mazowieckim 264 1 264

Leżajsku 406 1 406

Nowej Soli 456 2 228

Kolbuszowej 278 2 139

Morągu 158 1 158

Pabianicach* 508 2 254

Szpitale korzystające z usług firm kateringowych

Iłży 126 0 -

Kutnie 358 1 358

Lidzbarku Warmińskim 97 0 -

Gdańsku 142 1 142

Żarach 151 2 75,5

Sulechowie 172 0 -

Jarosławiu 340 4 85

Warszawie 233 1 233

Kętrzynie 157 0 -

Łodzi* 360 1 360

* dane dotyczą lat 2015–2016

Źródło: Dane NIK.

34  Szpital w Opocznie (wartości odżywcze) , Nowej Soli, Makowie Mazowieckim, (alergeny), Pabianicach, 
Morągu, Starogardzie Gdańskim (alergeny, wartości odżywcze), Kolbuszowej (gramatura). 

35  Szpital w Opocznie. 
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Zgodnie z wymogami szpitali dietetycy zatrudnieni byli we wszystkich fir-
mach kateringowych obsługujących kontrolowane szpitale. Zaangażowani 
w proces produkcji posiłków dla pacjentów pracownicy tych firm byli prze-
szkoleni z zakresu żywienia zbiorowego oraz zasad GHP, GMP, systemu 
HACCP oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. W działach żywienia szpitali prowadzących kuchnie własne wydzie-
lone zostały pomieszczenia do przygotowywania posiłków, wyposażone 
w stanowiska do obróbki termicznej żywności oraz odrębne stanowiska 
do przygotowywania mięs, warzyw, mycia sprzętu kuchennego i produk-
cyjnego, ekspozycji i wydawania posiłków, pomieszczenia do obróbki 
wstępnej warzyw i dezynfekcji jaj oraz pomieszczenia magazynowe. 
Ponadto, w oddziałach szpitalnych funkcjonowały kuchenki oddziałowe 
przeznaczone do dystrybucji żywności dostarczanej z kuchni.
W połowie kontrolowanych szpitali przygotowujących posiłki dla pacjentów 
we własnym zakresie36 oraz w trzech firmach kateringowych przygotowują-
cych posiłki dla czterech kontrolowanych szpitali37, warunki sanitarno-higie-
niczne kuchni i jej wyposażenia oraz magazynów produktów żywnościowych, 
zostały zorganizowane w sposób umożliwiający właściwe prowadzenie pro-
cesów technologicznych produkcji posiłków. Stan sanitarno-higieniczny 
pomieszczeń nie budził zastrzeżeń, a higiena produkcji i dystrybucji posił-
ków była zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/200438. 

Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i sprzętu kuchni w pięciu pozostałych 
szpitalach39 oraz czterech przedsiębiorstwach (57% kontrolowanych), przy-
gotowujących posiłki dla sześciu szpitali40, był niezgodny z wymogami roz-
porządzenia (WE) nr 852/2004 i wymagał podjęcia działań naprawczych. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. skorodowanych sprzętów pro-
dukcyjnych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń kuchennych, ubytków 
tynku, zabrudzeń, zawilgoceń, pęknięć i złuszczonej farby na ścianach i sufitach 
oraz miejscowych uszkodzeń posadzki. W zakresie higienicznym i zdrowot-
nym stwierdzono niedostateczne zabezpieczenie pomieszczeń przed owadami, 
gryzoniami. Stwierdzono także zniszczony sprzęt produkcyjny oraz naczynia 
kuchenne z uszkodzoną wewnętrzną emaliowaną powierzchnią, pogięte naczy-
nia gastronomiczne, z zalegającym brunatnym osadem. Kontrole wykazały 
także brak bieżącej czystości pomieszczeń produkcyjnych.  

W szpitalu w Miastku w urządzeniu chłodniczym w magazynie żywności 
przechowywano żywność, która nie była oznakowana, brak było informacji 
o jej terminie przydatności do spożycia. Także w firmie kateringowej dostar-
czającej posiłki do szpitala w Gdańsku w komorze mroźniczej stwierdzono 
środki spożywcze oraz gotowe wyroby własne bez oznakowania, wyroby 
wędliniarskie przechowywane niezgodnie z deklaracją producenta i artykuły 
przeterminowane. 

36  Szpitale w Pabianicach, Poddębicach, Nowej Soli, Leżajsku, Kolbuszowej.

37  W Kutnie, Żarach, Sulechowie, Łodzi.

38  W szpitalach prowadzących kuchnie własne kontrole warunków sanitarno-higienicznych 
działów żywienia prowadzone były pod kierownictwem NIK wspólnie ze stacjami sanitarno- 
-epidemiologicznymi, sprawującymi nadzór nad tymi szpitalami. W firmach kateringowych 
kontrole w tym zakresie, na zlecenie NIK, przeprowadziły organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

39  W Starogardzie Gdańskim, Opocznie, Morągu, Miastku, Makowie Mazowieckim.

40  W Iłży, Warszawie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Gdańsku, Jarosławiu.

Właściwe 
prowadzenie procesów 

technologicznych  
produkcji posiłków 

możliwe było jedynie 
połowie skontrolowanych 

podmiotów
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W firmie kateringowej przygotowującej posiłki dla szpitala w Iłży brak było 
ciepłej bieżącej wody przy stanowiskach do mycia sprzętu kuchennego i rąk. 
Przy stanowisku do obróbki wstępnej mięsa brak było w ogóle kranu. 

W firmie dostarczającej posiłki dla szpitala w Gdańsku stwierdzono brudne 
stoły produkcyjne, szafki, urządzenia chłodnicze, z resztkami żywności, brudne 
sprzęty produkcyjne oraz niedomyte pojemniki do transportu żywności.

W trzech szpitalach prowadzących kuchnie własne41 oraz w dwóch firmach kate-
ringowych42 stwierdzono brak dokumentów potwierdzających systematyczną 
kalibrację, legalizację czy wzorcowanie urządzeń pomiarowo-kontrolnych43. 
Naruszenie przepisów prawa żywnościowego było podstawą do ukarania 
przez Inspekcję Sanitarną dwóch firm kateringowych44 mandatami karnymi 
w wysokości 300 zł i 500 zł.

Zdjęcie nr 1  
Zniszczony sprzęt kuchenny w szpitalach w Opocznie (zdjęcie z lewej) i Miastku

Źródło: Dane własne NIK.

Zdjęcie nr 2 
Blok żywienia w szpitalu w Starogardzie Gdańskim (obieralnia ziemniaków i warzyw, hala produkcyjna)

Źródło: Dane własne NIK. 

41  W Starogardzie Gdańskim, Makowie Mazowieckim i Miastku.

42  Firmy kateringowe przygotowujące posiłki dla szpitala w Gdańsku i Lidzbarku Warmińskim.

43  Co stanowiło naruszenie przepisów  art. 6, 6a, 8 i innych ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 884, ze zm.), a także przepisu § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających 
prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885). Wcześniej 
obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów 
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1066).

44  Przygotowujących posiłki dla szpitali w: Gdańsku i Warszawie. 
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4. Dostawców artykułów spożywczych do szpitali prowadzących kuch-
nie we własnym zakresie wybierano głównie z zastosowaniem proce-
dur określonych w Pzp. Analiza 22 wybranych postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na dostawę produktów żywnościowych45 wykazała,  
że poprawnie zastosowano tryb zamówienia, dostawcy produktów wybrani 
zostali prawidłowo, wybrane oferty w pełni odpowiadały treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

Szpital w Opocznie nie dołożył należytej staranności przy przygotowywa-
niu kolejnych postępowań przetargowych na dostawę żywności, powodu-
jąc przerwy46 w obowiązywaniu umów na dostawy ośmiu rodzajów artyku-
łów spożywczych47. W celu zapewnienia ciągłości żywienia pacjentów szpital 
dokonał wówczas zlecenia dostaw dotychczasowym wykonawcom bez zasto-
sowania Pzp. Wartość dostaw nie przekraczała wyrażonej w złotych równo-
wartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp).

Kontrolowane szpitale korzystające w zakresie żywienia pacjentów z usług 
firm kateringowych dokonywały wyboru tych firm w trybie przetargu  
nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp. 4647.48

Jedynie w szpitalu w Sulechowie, w wyniku niewłaściwego zaplanowania 
terminów wszczynania postępowań o udzielenie zamówień publicznych48 
i braku ciągłości dostaw posiłków przez wykonawców wyłonionych w trybie 
ustawowym, przez niemal dwa miesiące szpital zamawiał posiłki w oparciu 
o pisemne zlecenie dostaw, za cenę 12,51 zł, która w konsekwencji była wyż-
sza o 6% od ceny (11,80 zł) dostaw realizowanych w oparciu o nowo zawartą 
umowę. Koszt żywienia pacjentów przez ww. czas był więc o ok. 4,4 tys. zł wyż-
szy od kosztu wynikającego z zawartej umowy. Takie postępowanie szpitala 
NIK oceniła jako nierzetelne.

Głównym kryterium wyboru była cena (z wagą od 60% do 100%), a poza 
ceną także – w przypadku postępowań na dostawy artykułów spożyw-
czych – termin płatności, termin dostawy, jakość wg oceny organoleptycz-
nej49 (szpital w Starogardzie Gdańskim, zamówienie na wędliny i wyroby 
drobiowe, waga 35%), okres stałości cen jednostkowych (szpital w Leżaj-
sku – przetargi z 2015 i 2016 r.). W przypadku wyboru wykonawców 
usługi kateringowej m.in. jakość posiłków, atrakcyjność jadłospisu tygo-
dniowego, czas reakcji na błędnie wykonaną usługę oraz częstotliwość 
odbierania odpadów pokonsumpcyjnych.

45  Badaniem objęto przeprowadzone w badanym okresie przez kontrolowane szpitale zamówienia 
na produkty żywnościowe (grupy produktów żywnościowych, w tym zamówienia pakietowe), 
ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na dostawę mięsa i produktów mięsnych oraz 
produktów mleczarskich i zamówień o najwyższej wartości.

46  Od jednego do 62 dni.

47  Dotyczyło umów na dostawę: artykułów spożywczych rożnych i napojów (2 i 27 dni),  
warzyw (15 dni), drobiu, ryb i mrożonek (14 i 62 dni), pieczywa (1 i 24 dni), jaj (2 i 21 dni), 
nabiału (1 i 18 dni), mięsa i produktów mięsnych (15 dni), żywności dla niemowląt (2 i 21 dni).

48  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zlecenia przygotowania i dostaw 
posiłków dla pacjentów szpitala wszczęto dopiero w dniu wygaśnięcia poprzednio realizowanej 
umowy, a umowę z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą 
podpisano po upływie 59 dni.

49  Ocena smaku, zapachu, barwy i konsystencji dokonywana przez powołany zespół degustacyjny. 
Szpital zażądał dostawy, wraz z ofertą, próbki wędlin o masie 0,10 kg każda.

W ponad połowie 
kontrolowanych  
firm kateringowych 
stwierdzono 
niezadowalający stan 
sanitarno – techniczny 
pomieszczeń 
wykorzystywanych do 

Zastosowane przez 
większość szpitali zasady 

i tryb wyboru dostawców 
artykułów żywnościowych 

oraz wykonawców usług 
kateringowych nie budziły 

zastrzeżeń NIK
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4. Dostawców artykułów spożywczych do szpitali prowadzących kuch-
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Jedynie w szpitalu w Sulechowie, w wyniku niewłaściwego zaplanowania 
terminów wszczynania postępowań o udzielenie zamówień publicznych48 
i braku ciągłości dostaw posiłków przez wykonawców wyłonionych w trybie 
ustawowym, przez niemal dwa miesiące szpital zamawiał posiłki w oparciu 
o pisemne zlecenie dostaw, za cenę 12,51 zł, która w konsekwencji była wyż-
sza o 6% od ceny (11,80 zł) dostaw realizowanych w oparciu o nowo zawartą 
umowę. Koszt żywienia pacjentów przez ww. czas był więc o ok. 4,4 tys. zł wyż-
szy od kosztu wynikającego z zawartej umowy. Takie postępowanie szpitala 
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ceną także – w przypadku postępowań na dostawy artykułów spożyw-
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W warunkach zamówień na dostawę artykułów spożywczych w siedmiu szpi-
talach50 wskazano jedynie ogólne wymagania w zakresie jakości zamawianych 
produktów (stosowano m.in. zapisy „świeże”, „o dobrej jakości”, „dostarczany 
asortyment powinien spełniać Polskie Normy i przepisy prawa polskiego 
oraz być w pierwszym gatunku”). Dokładne wymagania dotyczące jakości, 
składu, wartości odżywczych określiły tylko szpitale w Leżajsku (dotyczyło 
zamówień w latach 2016–2017) Kolbuszowej i Nowej Soli. 

Szpital w Kolbuszowej określił w SIWZ oczekiwania wobec zamawianych produk-
tów w zakresie jakości, składu, wartości odżywczych produktów, poziomu składni-
ków odżywczych, składników przeciwwskazanych, poziomu dozwolonych substancji 
dodatkowych, tj. konserwantów, wzmacniaczy smaku, stabilizatorów, zagęszczaczy, 
przeciwutleniaczy. W szczególności, w przypadku zamówienia na mięso w cechach 
produktu określano m.in. rodzaj mięsa, dopuszczalną zawartość skóry, chrząstek 
i kości, a dla wędlin dodatkowo zawartość białka i tłuszczu. Ponadto szpitale w Kol-
buszowej oraz w Nowej Soli dodatkowo zastrzegły, że dostarczane produkty mają 
być wolne od fosforanów, glutaminianu sodu, sztucznych barwników.

W SIWZ oraz w umowach na usługi kateringowe wymagano od wykonaw-
ców m.in. stosowania zasad systemu HACCP, dysponowania osobami zdol-
nymi do wykonania zamówienia, w tym dyplomowanymi dietetykami. 
Określano też rodzaje diet oraz ogólne wymagania w zakresie jakości51, 
a także zasady transportu i dystrybucji posiłków52 oraz reklamacji i kontroli 
czystości mikrobiologicznej sprzętów używanych do produkcji i dystrybu-
cji posiłków oraz sposobu postępowania z odpadami pokonsumpcyjnymi.

W większości przypadków umowy na dostawę produktów żywnościowych 
do szpitali oraz świadczenie usług kateringowych były zgodne z warunkami 
zamawiających i złożonymi ofertami. Wyjątek stanowiły postępowania pro-
wadzone przez szpitale w Pabianicach i Opocznie. 

Szpital w Pabianicach wybrał ofertę dostawy mięsa, wędlin oraz drobiu, 
w której w stosunku do 32 z 53 pozycji wyszczególnionego asortymentu wyko-
nawca zaproponował wędliny o innych cechach niż wymagane przez zamawia-
jącego, natomiast w przypadku szpitala w Opocznie, wybrano ofertę dostawy 
produktów spożywczych, pomimo zaproponowania produktów o innych 
wielkościach opakowania, niż wymagane przez zamawiającego (odchylenie 
od ustalonego progu, w skrajnym przypadku wyniosło 400%). Nie odrzucając 
ofert, których treść nie odpowiadała treści SIWZ, szpitale te naruszyły posta-
nowienia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Kontrolowane umowy na dostawę produktów żywnościowych (poza umową 
zawartą przez szpital w Morągu) zawierały szczegółowe postanowienia doty-
czące dostaw produktów, sposobu rozliczania oraz zasad nadzoru nad realiza-
cją usług, w tym reklamacji, czy kar z tytułu nienależytego wykonania umów. 

50  W Starogardzie Gdańskim, Leżajsku (w 2015 r.), Poddębicach, Makowie Mazowieckim, Morągu,  
Pabianicach i Opocznie.

51  Stosowano m.in. następujące zapisy: „posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością”, „posiadać 
właściwe walory smakowe i estetyczne”, „przygotowane ze świeżych i naturalnych produktów 
wysokiej jakości, pierwszego gatunku, do stosowania w zbiorowym żywieniu, bez półproduktów”, 
„o odpowiedniej wartości odżywczej, urozmaicone, o właściwych walorach smakowych i estetycznych” 
„urozmaicone poprzez przestrzeganie piramidy żywieniowej, odpowiadające wszelkim rygorom 
recepturowym, smakowym, estetycznym i odżywczym”, „bez glutaminianu sodu, potraw w proszku, 
koncentratów obiadowych, konserw i potraw gotowych” (Poszczególne zapisy stosowano w szpitalach 
w: Iłży, Kutnie, Lidzbarku Warmińskim, Jarosławiu, Łodzi, Warszawie, Żarach, Sulechowie, Gdańsku).

52  Poza szpitalem w Iłży.
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Szpital w Iłży zaś nie wyegzekwował od firmy kateringowej przed rozpoczę-
ciem realizacji usługi kateringowej, wymaganej umową dokumentacji, w tym 
systemu HACCP, GHP i GMP. Ponadto ten sam szpital zawarł z wykonawcą 
usługi umowę bez zachowania 10 dniowego terminu od daty przesłania zawia-
domienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czym naruszył postanowienia 
art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

5. Wszystkie szpitale finansowały wyżywienie pacjentów ze środków pozy-
skanych z tytułu realizacji umów na świadczenia zdrowotne zawartych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz środków własnych, pochodzących 
np. z najmu powierzchni. Wszystkie szpitale także zapewniły środki finan-
sowe w ilości gwarantującej pokrycie kosztów usług żywienia i w większo-
ści przypadków terminowo regulowały zobowiązania z tytułu dostaw pro-
duktów żywnościowych. 

Szpital w Iłży w okresie objętym kontrolą nie regulował w terminie zobo-
wiązań finansowych za świadczone usługi przez jedną z firm kateringowych. 
Z tego tytułu zapłacił odsetki za opóźnienie w łącznej wysokości 33,3 tys. zł53. 
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny 
finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki 
sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek. Rów-
nież szpitale w Kutnie i w Miastku część zobowiązań uregulowały z opóź-
nieniem, jednak dostawcy usług i artykułów spożywczych nie występowali 
o zapłatę odsetek za zwłokę. Ponadto, szpital w Iłży przyjął i zrealizował pięć 
faktur wystawionych przez spółkę kateringową na łączną kwotę 217,3 tys. zł 
brutto mimo, że nie spełniały one wymogów określonych w umowie zawar-
tej z firmą kateringową (firma nie dołączyła do nich miesięcznych zesta-
wień odebranych przez szpital posiłków, faktury nie zawierały też adnotacji 
o umowie, której dotyczyły). Zgodnie z postanowieniami tej umowy powinny 
być zwrócone spółce bez akceptacji, do uzupełnienia. 

Rozliczenia z firmami kateringowymi – zgodnie z zapisami umownymi – nastę-
powały na podstawie zestawienia wszystkich zamówionych i dostarczo-
nych posiłków. W większości szpitali korzystających z usług firm katerin-
gowych54, liczba wydanych posiłków w podziale na poszczególne oddziały 
i diety potwierdzana była przez pracowników szpitali. 

Kontrola wykazała jednak, że w szpitalu w Iłży nie prowadzono ewidencji 
dostarczonych porcji, a w przypadku szpitala w Kutnie, pracownicy nierzetel-
nie monitorowali liczbę zamówionych i wydanych posiłków. Wskutek powyż-
szego, w obu szpitalach brak było danych dotyczących ostatecznej dziennej ilo-
ści posiłków wydanych przez firmy kateringowe, a do rozliczenia danych wyka-
zanych na fakturach przyjmowano ilości posiłków przedstawione przez firmy 
kateringowe. Analiza zamówień złożonych przez szpital w Kutnie w pierw-
szej dekadzie marca 2016 r. i pierwszej dekadzie marca 2017 r. w porów-
naniu z liczbą posiłków wydanych przez firmę kateringową w tym okresie 
(wg załącznika do wystawionych faktur) wykazała różnice w dziennej liczbie 
posiłków dochodzące do 44 porcji.

53  Kwota odsetek 17,5 tys. zł zapłacona w okresie objętym kontrolą dotyczyła faktur za lata 2016–2016, 
kwota 15,8 tys. zł zapłacona w okresie objętym kontrolą dotyczyła faktur za lata 2012–2014. 

54  Szpitale w Lidzbarku Warmińskim, Żarach, Kętrzynie, Jarosławiu, Łodzi, Sulechowie, Warszawie, 
Gdańsku.
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Dzienny koszt wyżywienia pacjentów szpitali prowadzących kuchnie 
we własnym zakresie w okresie objętym kontrolą wynosił od 10,61 zł (szpi-
tal w Leżajsku w 2015 r.) do 18,74 zł w szpitalu w Poddębicach w 2017 r. 
Koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków w tych szpi-
talach wynosił 5,19 zł i 7,21 zł i stanowił odpowiednio 49% i 38% dzien-
nych kosztów wyżywienia. 
Najniższe dzienne średnie koszty produktów użytych do sporządzenia 
posiłków stwierdzono w szpitalu w Pabianicach. Kształtowały się na pozio-
mie 3,53 zł w 2015 r. i 3,86 zł w 2016 r. i stanowiły jedynie 24% średnich 
dziennych kosztów wyżywienia w tym szpitalu. Najwyższy dzienny średni 
koszt wsadu do kotła odnotowano w szpitalu w Nowej Soli – 7,68 zł w 2015 r., 
9,09 zł w 2016 r. i 8,60 zł w 2017 r., co stanowiło odpowiednio: 46%, 55% 
i 48% średniego dziennego kosztu wyżywienia. 
W pozostałych szpitalach prowadzących własne kuchnie średnie dzienne 
koszty recepturowe przygotowywanych dań wyniosły od 4,96 zł do 7,68 zł. 
Udział tych kosztów w ogólnych kosztach wyżywienia kształtował się 
na poziomie od 27% do 49%. 

Infografika nr 8 
Średnie dzienne koszty żywienia i koszty produktów niezbędnych do przygotowania posiłków 
w szpitalach prowadzących kuchnie we własnym zakresie za lata 2015–2017 (I półrocze)

Dla szpitala w Pabianicach dane dotyczą lat 2015–2016 (kontrola rozpoznawcza)

Źródło: Dane NIK.

W szpitalach korzystających z usług firm kateringowych dzienny średni koszt 
wyżywienia pacjentów wynosił od 7,53 zł w 2015 r. w szpitalu w Jarosła-
wiu do 18,62 zł w 2017 r. w szpitalu w Gdańsku (szpital dziecięcy). W szpita-
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kosztów wsadu do kotła 
w kosztach wyżywienia 
ogółem
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lach stosujących taką formę żywienia pacjentów brak było danych o kosztach  
produktów spożywczych zużytych do przygotowywania posiłków. W więk-
szości zawartych umów określano jedynie ogólną wartość umowy i/lub cenę 
osobodnia, bez wskazania kosztów produktów niezbędnych do przygoto-
wania posiłków. Jedynie w dwóch umowach55 dokonano zapisów, że koszty 
te powinny wynosić min. 50% kosztów osobodnia. Szpitale te jednak nie doko-
nywały kontroli zachowania przez wykonawców spełnienia tego warunku. 

Pozytywnie należy ocenić działanie szpitala w Gdańsku, który w postępowa-
niu przetargowym na świadczenie usługi żywienia pacjentów w 2017 r. jako 
jedno z kryterium oceny ofert wskazał wartość wsadu do kotła, określając ją 
jako nie mniejszą niż 13 zł oraz nie wyższą niż 15,50 zł. 

W toku kontroli jedynie dwie firmy kateringowe56 udzieliły kontrolującym 
informacji o wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygoto-
wania potraw. Według pozyskanych danych koszt ten w szpitalu w Kut-
nie wynosił w 2015 r. 5,10 zł i stanowił 39% dziennego kosztu wyżywie-
nia, w 2016 r. 5,24 zł (38%) i w 2017 r. 5,50 zł (31%), a w szpitalu w Łodzi 
w 2015 i 2016 r. – 5,50 zł i stanowił odpowiednio 53% i 52% dziennego 
kosztu wyżywienia. 

Infografika nr 9  
Średnie dzienne koszty żywienia pacjentów w szpitalach korzystających z usług  
firm kateringowych

Dla szpitala w Łodzi okres objęty kontrolą dotyczył lat 2015–2016 (kontrola rozpoznawcza)

Źródło: Dane NIK.

55  Zawartych przez szpitale w Sulechowie i Jarosławiu. 

56  Przygotowujące posiłki dla szpitali w Kutnie i Łodzi. 
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W większości przypadków prowadzona w szpitalach posiadających 
własne kuchnie ewidencja kosztów umożliwiała ich analizę oraz kon-
trolę kształtowania się elementów mających wpływ na koszt wytworzo-
nego posiłku, w tym wskazanie kosztu wsadu do kotła. Koszty żywienia 
pacjentów ewidencjonowane były indywidualnie dla każdego oddziału 
szpitalnego. W szpitalach korzystających z usług firm kateringowych 
zarówno liczba zamówionych posiłków, jak i ogólne koszty żywienia 
pacjentów, ewidencjonowane były indywidualnie dla każdego oddziału 
szpitalnego.

Przyjęty w szpitalu w Miastku sposób rozliczenia kosztów żywienia na oddziały 
i podmioty zewnętrzne (w tym stołówkę) wg różnie definiowanej „ilości” posił-
ków uniemożliwiał wyliczenie kosztów wyżywienia dziennego pacjenta szpi-
tala. W ewidencji księgowej kosztów ujmowano bowiem wszystkie koszty 
zakupu żywności, w tym niedotyczące pacjentów szpitala. Kuchnia szpi-
tala przygotowywała z zakupionych produktów posiłki dla pacjentów szpi-
tala, pracowników szpitala, a także do szpitalnej stołówki i dwóch podmio-
tów zewnętrznych. Koszty dzielono wg klucza, którym była „ilość” wydanych 
posiłków z tym, że dla oddziałów szpitala i podmiotów zewnętrznych do „ilo-
ści” posiłków zaliczano: śniadanie, obiad i kolację, a do „ilości” posiłków przy-
gotowywanych dla stołówki szpitala zaliczano tylko obiad. 

6. Skargi i reklamacje dotyczące objętości i jakości serwowanych posił-
ków złożyli pacjenci czterech szpitali57. Kierownicy obu szpitali podjęli 
działania w celu ich wyjaśnienia i wprowadzenia zmian poprawiających 
jakość żywienia.

5.3.  Przygotowanie i dystrybucja posiłków oraz jakość 
żywienia, w tym jego wartości odżywcze i adekwatność 
do potrzeb pacjentów

Wszystkie kontrolowane szpitale wywiązywały się z obowiązku wyni-
kającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych i dokonywały oceny stanu odżywienia przyjmowanych pacjen-
tów. Uchybienia w tym zakresie stwierdzono w trzech szpitalach. 
Także wszystkie szpitale dostosowały organizację żywienia do potrzeb 
osób niesamodzielnych lub o ograniczonej samodzielności. 
Pacjenci większości kontrolowanych szpitali nie byli jednak żywieni 
adekwatnie do stanu ich zdrowia. Ustalono, że w 18 kontrolowanych 
szpitalach (90%) oceniane jadłospisy nie spełniały zaleceń w zakre-
sie jakości posiłków. Badania przeprowadzone na zlecenie NIK przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej wyka-
zały zaś, że w 15 szpitalach (na 18 badanych w tym zakresie) war-
tość kaloryczna posiłków nie spełniała zalecanych norm. Stwierdzono 
także niewłaściwe wartości odżywcze badanych posiłków. Nieprawi-
dłowości w zakresie niedoborów istotnych dla zdrowia składników 
odżywczych stwierdzono w 11 szpitalach (100% badanych pod tym 
kątem). 

57  W Starogardzie Gdańskim, Gdańsku i w Sulechowie (po trzy skargi),  w Morągu (jedna skarga). 

Skargi i reklamacje 
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Również kontrole doraźne (w tym badania laboratoryjne próbek 
posiłków) przeprowadzone w firmach kateringowych na zlecenie 
NIK przez organy Inspekcji Handlowej wykazały nieprawidłowości 
w zakresie jakości surowców i potraw, oznakowania żywności i prze-
kazywania rzetelnych informacji o alergenach.
Zatrudnieni dietetycy nie zawsze rzetelnie wykonywali swoje obo-
wiązki. Niejednokrotnie do bilansowania diet używali nierzeczywi-
stych wartości odżywczych i energetycznych produktów spożywczych, 
wykorzystywanych do produkcji posiłków. Znaczne różnice w tym 
zakresie stwierdzono dla ponad połowy analizowanych produktów. 
Nieprawidłowości podczas dystrybucji posiłków z firm kateringowych 
do pacjentów oraz z kuchni szpitalnych do oddziałów stwierdzono 
łącznie w 13 szpitalach (65% kontrolowanych), w tym w dwóch szpi-
talach w trakcie oględzin stwierdzono obecność insektów. 

1. We wszystkich kontrolowanych szpitalach, zgodnie z dyspozycją § 6 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych dokony-
wano oceny stanu odżywienia przyjmowanych pacjentów. Wynik tej oceny 
dokumentowano w kartach ocen ryzyka związanego ze stanem odżywie-
nia (NRS) lub Formularzu Subiektywnej Globalnej Oceny Stanu Odżywienia 
(SGA), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia pozajeli-
towego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozaje-
litowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, a także 
w historii chorób w ramach opisu badania przedmiotowego, o którym 
mowa do § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania58. 

Analiza 567 losowo wybranych historii choroby wykazała, że w szpitalu 
w Miastku oceny stanu odżywienia nie przeprowadzono wobec 10 pacjen-
tów, a w szpitalu w Żarach (wobec 10 pacjentów) i w Kutnie (wobec dwóch 
pacjentów) nierzetelnie udokumentowano przeprowadzone oceny. Dodat-
kowo w szpitalu w Kutnie, w historii choroby 12 pacjentów (w części dotyczą-
cej badania przedmiotowego) nie odniesiono się do oceny stanu odżywienia. 

Na podstawie analizy wyników oceny stanu odżywienia, przyjmowanym 
pacjentom lekarz wydawał stosowne zalecenia dotyczące sposobu żywie-
nia, odpowiedniej diety, czy jej uzupełnienia.

2. W kontrolowanych szpitalach stosowano od sześciu do 38 rodza-
jów diet. Nazwy diet w różnych szpitalach były różne, wywodziły się 
od nazw narządów (np. trzustkowa, wątrobowa), jednostek chorobo-
wych (np. cukrzycowa, atopowa), nazwy ograniczanego lub dostarcza-
nego składnika (np. niskosodowa, bezglutenowa, bez laktozy), czy też 
od nazwiska twórcy diety (np. dieta Karelia, dieta Schmidta). Jak wyja-
śniano w trakcie kontroli, stosowane nazewnictwo diet wynikało z wie-
loletniej praktyki szpitali. Jako źródła wykorzystywane przez dietetyków 
do opracowywania charakterystyk poszczególnych diet oraz receptur dań 

58  Dz. U. z 2015 r. poz. 2069.
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i potraw wskazywano wiele publikacji dotyczących tego tematu, w tym 
wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia59, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL60 i inne61. Powoływano się także na dane pochodzące z internetu62. 

W szpitalu w Kolbuszowej w zestawieniu jadłospisów na dzień 31 sierpnia 
2017r., w którym znajdował się wykaz diet mających zastosowanie w żywie-
niu pacjentów w tym dniu wykazana była m.in. dieta cukrzycowa sześciopo-
siłkowa i dieta cukrzycowa pięcioposiłkowa. Diet tych jednak nie było w funk-
cjonującej w szpitalu Klasyfikacji i opisie podstawowych diet. Oznaczało to,  
że szpital faktycznie nie posługiwał się nomenklaturą diet wprowadzoną 
przedmiotową Klasyfikacją. 

Zgodnie z monografią „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpi-
talu” sposób określania diet powinien mieć przede wszystkim charakter 
informacyjny. Nazwa diety powinna wskazywać na zasadniczą jej cechę tak, 
aby można było łatwo zrozumieć jej istotę. W opracowaniu tym wskazano 
do zastosowania w żywieniu pacjentów szpitalnych 10 modelowych diet 
leczniczych. 

Kontrolowane szpitale określiły wymagane dla diety podstawowej wartości  
energetyczne na poziomie od 1800 kcal63 do 3200 kcal64. 

3. Na podstawie zawartych umów, firmy kateringowe przygotowywały 
posiłki zgodnie z otrzymanymi ze szpitali ilościowymi zamówieniami 
w podziale na poszczególne rodzaje diet oraz zaakceptowanymi przez 
szpitale jadłospisami i w dziewięciu kontrolowanych szpitalach, dostar-
czały je na teren szpitala. W szpitalu w Żarach pracownicy szpitala odbie-
rali sami posiłki z miejsca ich przygotowania. Dystrybucją posiłków 
na oddziałach szpitalnych oraz wydawaniem ich pacjentom (dostawa 
do łóżka), w pięciu szpitalach65 zajmowali się pracownicy firmy katerin-
gowej, w dwóch66 pracownicy firmy zewnętrznej, świadczącej na rzecz 
szpitala usługi m.in. w tym zakresie – w obu przypadkach pod nadzorem 
pracowników szpitali. W trzech szpitalach67 posiłki dla pacjentów dostar-
czane były przez podmiot zewnętrzny do kuchenek oddziałowych, a dys-
trybucją posiłków bezpośrednio do sal pacjentów zajmował się personel 
tych szpitali.

59 „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach z 2011 r., Normy żywienia dla populacji 
polskiej – nowelizacja z 2012 r.”, „Praktyczny podręcznik dietetyki”.

60 Np. H. Ciborowska, A. Rudnicka „Dietetyka – żywienie zdrowego i chorego człowieka” z 2014 r. 
„Nowoczesna dietetyczna książka kucharska” z 2011 r.

61 Np. M. Mielus, D. Sands „Mukowiscydoza – poradnik żywieniowy dla dzieci i młodzieży”  
wyd. Blue Sparks Publishing Group, Warszawa 2002 r.; 

 „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Jana 
Dzieniszewskiego; 

 „Żywienie zbiorowe” – opracowanie wydane przez LEXDRUK Rybnik w 2009 r.; 
 „Żywienie człowieka zdrowego i chorego” pod redakcją Jana Gawęckiego, Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

62  www.zasadyzywienia.pl

63  Szpital w Pabianicach.

64  Szpital w Gdańsku.

65  W Łodzi, Kętrzynie, Kutnie, Iłży i do końca 2016 r. w Gdańsku.

66  W Lidzbarku Warmińskim i Sulechowie.

67  W Jarosławiu, Warszawie i od 2017 r. w Gdańsku.

Nie zawsze podczas 
transportu i dystrybucji 
posiłków zachowano 
odpowiednie warunki 
sanitarno-higieniczne
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W szpitalach przygotowujących posiłki we własnym zakresie dystrybu-
cją zajmował się głównie personel szpitalny68. W dwóch szpitalach69 usługi 
w tym zakresie, pod nadzorem szpitali, wykonywały firmy zewnętrzne, 
na podstawie zawartych m.in. w tym przedmiocie umów.

Podczas transportu posiłków z firm kateringowych do dwóch szpitali70 
naruszone zostały zasady sanitarne, gdyż pracownicy tych firm nie posia-
dali właściwej odzieży ochronnej, zaś kierowca firmy dostarczającej 
posiłki do szpitala w Łodzi nie posiadał aktualnego orzeczenia lekarskiego 
do celów sanitarno-epidemiologicznych71, co było niezgodne z art. 59 ust. 2 
ustawy o bżż. Do szpitala w Warszawie zaś posiłki dostarczono samocho-
dem niespełniającym kryteriów sanitarno-technicznych oraz w brudnych 
pojemnikach zbiorczych. 

Przeprowadzone w toku kontroli w szpitalach korzystających z usług 
firm kateringowych oględziny dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne  
i do łóżek pacjentów wykazały łącznie w pięciu szpitalach nieprawidłowo-
ści polegające przede wszystkim na opóźnieniu w dostarczeniu posiłków72, 
nieodpowiedniej temperaturze posiłków73 oraz nierzetelnych informacjach 
o alergenach74 zawartych w serwowanych potrawach. Jadłospisy dla poszcze-
gólnych oddziałów szpitala w Lidzbarku Warmińskim firma kateringowa 
dostarczyła dopiero wraz z obiadem. W szpitalu w Sulechowie stwierdzono 
ponadto przypadek dostarczenia posiłku niezgodnego z jadłospisem. 

Także w czterech szpitalach przygotowujących posiłki w kuchniach wła-
snych75 stwierdzono temperaturę posiłków niższą niż wymagana (w tym 
nie tylko w momencie zakończenia dystrybucji, ale także w chwili jej roz-
poczęcia). Ponadto w szpitalu w Pabianicach nie we wszystkich przypad-
kach podane pacjentom posiłki zgodne były z jadłospisem przewidzianym 
na dany dzień, a szpitale w Makowie Mazowieckim, Miastku, Starogardzie 
Gdańskim nie podawały do wiadomości pacjentów informacji o alergenach, 
pomimo obowiązku wynikającego z przepisów76. Obowiązek ten szpitale 
zaczęły realizować dopiero w trakcie kontroli NIK. W szpitalu w Pabiani-
cach, gdzie posiłki przygotowywano w kuchni szpitalnej część pracowni-
ków wydających posiłki nie posiadała odzieży ochronnej. Ponadto stwier-
dzono korzystanie z niewłaściwej windy podczas transportu posiłku 
na oddziały oraz niezgodne z procedurą systemu HACCP wydawanie posił-
ków pacjentom przebywającym w izolatce77.

68  Szpitale w Starogardzie Gdańskim, Makowie Mazowieckim, Miastku, Poddębicach, Opocznie, 
Kolbuszowej, Morągu, Pabianicach.

69  W szpitalach w Leżajsku i Nowej Soli.

70  W Gdańsku i Iłży.

71  Jeszcze w toku kontroli NIK kierowca uzyskał brakujące orzeczenie lekarskie. 

72  Szpital w Łodzi.

73  Szpital w Lidzbarku Warmińskim, Gdańsku.

74  Szpital w Sulechowie, Kutnie.

75  W Starogardzie Gdańskim, Makowie Mazowieckim, Pabianicach i Opocznie.

76  Tj. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.

77  Pacjenci przebywający w izolatkach powinni otrzymać posiłek jako ostatni, tymczasem śniadanie 
w dniu oględzin wydano najpierw najmłodszym pacjentom, potem pacjentom w izolatkach, 
następnie wszystkim pozostałym.

W toku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez Podkarpackiego  
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w szpi-
talu w Kolbuszowej stwierdzono, że czynności związane z dystrybucją posił-
ków wykonywała tylko sprzątaczka, chociaż zgodnie z obowiązującymi w szpi-
talu procedurami do obowiązków sprzątaczki należała pomoc pielęgniarkom  
przy roznoszeniu posiłków. 

Podczas oględzin w szpitalu w Warszawie w pomieszczeniu przeznaczonym 
do przyjmowania posiłków, a w szpitalu w Opocznie na kotle warzelnym, 
w którym gotowano ziemniaki do obiadu, stwierdzono obecność insektów.

Zdjęcie nr 3 
W kuchni w szpitalu w Opocznie

Źródło: Dane własne NIK.

W pozostałych szpitalach zapewniono właściwą higienę procesu dystry-
bucji posiłków. 

Pacjenci, którzy samodzielnie nie mogli spożyć posiłków, otrzymywali 
pomoc od personelu szpitali. Jedynie pacjenci szpitala w Warszawie  
nie byli karmieni bezzwłocznie po podaniu posiłku, co powodowało, iż spo-
żywali posiłki już wychłodzone. 
We wszystkich kontrolowanych szpitalach, w przypadku nieobecności 
pacjenta w oddziale, np. z powodu badań diagnostycznych, posiłek był 
odpowiednio zabezpieczany i podawany po powrocie pacjenta. W sześciu 
szpitalach78 powyższa zasada została określona w obowiązujących proce-
durach, a w pozostałych szpitalach wynikała z przyjętej praktyki. 

4. Dokonana na zlecenie NIK w kontrolowanych szpitalach przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej ocena stanu żywienia79 wykazała niewła-
ściwą jakość żywienia w 18 szpitalach (90%). Stwierdzone nieprawidłowo-
ści dotyczyły w szczególności:
–  zbyt małego udziału warzyw i owoców w dziennej racji pokarmowej 

(16 szpitali);

78  W Warszawie, Poddębicach, Leżajsku, Kolbuszowej, Morągu, Opocznie.

79  Ocenie poddano dwa następujące po sobie jadłospisy dekadowe dla diety podstawowej 
(za wyjątkiem Gdańska, gdzie ocenie poddano jadłospis diety chorych z mukowiscydozą   
– nieprawidłowości nie stwierdzono). 

Pacjentom 
niesamodzielnym 
każdorazowo personel 
szpitali pomagał  
przy spożywaniu posiłków W znacznej liczbie 

kontrolowanych 
szpitali oceniane 
jadłospisy nie spełniały 
zaleceń w zakresie 
jakości posiłków.
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W toku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez Podkarpackiego  
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w szpi-
talu w Kolbuszowej stwierdzono, że czynności związane z dystrybucją posił-
ków wykonywała tylko sprzątaczka, chociaż zgodnie z obowiązującymi w szpi-
talu procedurami do obowiązków sprzątaczki należała pomoc pielęgniarkom  
przy roznoszeniu posiłków. 

Podczas oględzin w szpitalu w Warszawie w pomieszczeniu przeznaczonym 
do przyjmowania posiłków, a w szpitalu w Opocznie na kotle warzelnym, 
w którym gotowano ziemniaki do obiadu, stwierdzono obecność insektów.

Zdjęcie nr 3 
W kuchni w szpitalu w Opocznie

Źródło: Dane własne NIK.

W pozostałych szpitalach zapewniono właściwą higienę procesu dystry-
bucji posiłków. 

Pacjenci, którzy samodzielnie nie mogli spożyć posiłków, otrzymywali 
pomoc od personelu szpitali. Jedynie pacjenci szpitala w Warszawie  
nie byli karmieni bezzwłocznie po podaniu posiłku, co powodowało, iż spo-
żywali posiłki już wychłodzone. 
We wszystkich kontrolowanych szpitalach, w przypadku nieobecności 
pacjenta w oddziale, np. z powodu badań diagnostycznych, posiłek był 
odpowiednio zabezpieczany i podawany po powrocie pacjenta. W sześciu 
szpitalach78 powyższa zasada została określona w obowiązujących proce-
durach, a w pozostałych szpitalach wynikała z przyjętej praktyki. 

4. Dokonana na zlecenie NIK w kontrolowanych szpitalach przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej ocena stanu żywienia79 wykazała niewła-
ściwą jakość żywienia w 18 szpitalach (90%). Stwierdzone nieprawidłowo-
ści dotyczyły w szczególności:
–  zbyt małego udziału warzyw i owoców w dziennej racji pokarmowej 

(16 szpitali);

78  W Warszawie, Poddębicach, Leżajsku, Kolbuszowej, Morągu, Opocznie.

79  Ocenie poddano dwa następujące po sobie jadłospisy dekadowe dla diety podstawowej 
(za wyjątkiem Gdańska, gdzie ocenie poddano jadłospis diety chorych z mukowiscydozą   
– nieprawidłowości nie stwierdzono). 

Pacjentom 
niesamodzielnym 
każdorazowo personel 
szpitali pomagał  
przy spożywaniu posiłków W znacznej liczbie 

kontrolowanych 
szpitali oceniane 
jadłospisy nie spełniały 
zaleceń w zakresie 
jakości posiłków.
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–  dużej podaży mięsa czerwonego, tłustych przetworów mięsnych, tłustych 
wędlin, tj. wieprzowych, w tym gorszej jakości typu: mortadela, luncheon 
(sześć szpitali);

–  serwowania potraw trudnostrawnych i bogatych w nasycone kwasy 
tłuszczowe (trzy szpitale);

–  zbyt dużego udziału soli80 w posiłkach – od 142% do 374% normy 
(w 11 szpitalach); 

– niewłaściwej obróbki termicznej potraw, tj. smażenia (cztery szpitale),
– braku urozmaicenia posiłków (10 szpitali);
–  zbyt małej podaży produktów zbożowych z pełnego przemiału (osiem szpitali);
– niepodawania pacjentom jogurtu lub mleka acidofilnego (11 szpitali);
–  serwowania pacjentom ryb konserwowych lub ryb zawierających nie-

wiele cennych i odżywczych substancji, hodowanych w rejonach zanie-
czyszczonych (dwa szpitale);

– zbyt małej podaży ryb morskich (trzy szpitale).

Zdjęcie nr 4  
Śniadanie w szpitalach (od lewej) w Opocznie, Poddębicach i Nowej Soli

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Zdjęcie nr 5 
Obiad w szpitalu w Opocznie (po lewej) i Nowej Soli

Źródło: Dane własne NIK.

80  Nadmierne spożycie soli może wywoływać u osób wrażliwych chorobę nadciśnieniową (źródło: 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena jadłospisu szpitala w Opocznie” z dnia 
8 września 2017 r.). 
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Żaden z kontrolowanych szpitali w ramach nadzoru sprawowanego  
nad żywieniem pacjentów nie dokonywał badania prób posiłków pod 
kątem faktycznych wartości odżywczych i energetycznych przygotowywa-
nych potraw. Najwyższa Izba Kontroli zleciła więc wojewódzkim inspek-
toratom inspekcji handlowej81 przeprowadzenie doraźnych kontroli 
przedsiębiorców (firm kateringowych) przygotowujących posiłki dla kon-
trolowanych szpitali w zakresie jakości surowców, półproduktów i potraw 
(w tym analizy laboratoryjne próbek żywności pod kątem wartości odżyw-
czej i energetycznej), weryfikacji masy lub objętości porcji, prawidłowości 
oznakowania żywności, przestrzegania terminów przydatności do spożycia 
artykułów spożywczych stosowanych do produkcji potraw.
Badania próbek posiłków pobranych w siedmiu firmach kateringowych 
(przygotowujących posiłki dla 10 kontrolowanych szpitali) wykazały,  
że rzeczywista dzienna wartość kaloryczna posiłków przygotowywa-
nych dla dziewięciu szpitali82 była niższa od wartości określonej w umo-
wach. Różnice wynosiły od 61 kcal (3% mniej) do 625 kcal (28% mniej). 
W dwóch szpitalach83 zmierzone wartości energetyczne posiłków były 
wyższe od wymaganych o 204 kcal i 1007 kcal (o 13% i 50% więcej).  
Przeprowadzona przez organy Inspekcji Sanitarnej ocena diety podstawo-
wej pod względem dostarczanej energii także wykazała nieprawidłowo-
ści. W siedmiu szpitalach84 (na 15 badanych w tym zakresie) była niższa 
o od 11% do 26%, w dwóch szpitalach85 – wyższa o 12% i 15%. W szpi-
talu w Kętrzynie zaś wartość energetyczna posiłków jednego z ocenianych 
jadłospisów była niższa o 25% od normy, drugiego – wyższa aż o 46%. 
W szpitalu w Łodzi niemożliwa była ocena jadłospisów pod kątem warto-
ści energetycznych, gdyż w przedłożonych jadłospisach nie podano ani gra-
matury, ani kaloryczności potraw. Ze względu na brak pełnych informacji 
podawanych w jadłospisach szpitala w Iłży (brak pełnych składów posił-
ków), zadanie w zakresie oceny jadłospisów również było znacznie utrud-
nione. Także szpital w Kolbuszowej  nie ustalił gramatury serwowanych 
posiłków. Masa wydawanych dań i potraw była poza kontrolą.
W wyniku analizy składów posiłków z dziennych jadłospisów szpitalnych 
inspektorzy inspekcji handlowej stwierdzili zaś, że cztery firmy katerin-
gowe (57% kontrolowanych), dostarczające posiłki do czterech kontrolo-
wanych86 przez NIK szpitali przekazywały niepełne informacje dotyczące 
obecności w gotowych potrawach alergenów lub/i substancji powodują-
cych reakcje nietolerancji. 
Ponadto dwie firmy kateringowe zaserwowały pacjentom dwóch szpi-
tali87 inne niż wskazane w jadłospisie składniki posiłków, co ważniejsze  

81  W Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

82  W Lidzbarku Warmińskim, Sulechowie, Żarach, Kutnie, Iłży, Gdańsku, Warszawie, Kętrzynie, 
Jarosławiu.

83  W Kętrzynie i Warszawie.

84  W Kolbuszowej, Żarach, Sulechowie, Pabianicach, Opocznie, Kutnie, Nowej Soli.

85  W Makowie Mazowieckim i Starogardzie Gdańskim.

86  W Jarosławiu, Kutnie, Łodzi i Sulechowie. 

87  W Kutnie i Jarosławiu.

Kontrolowane szpitale  
nie badały próbek 
posiłków 

Faktyczna wartość 
energetyczna posiłków 
szpitalnych znacznie 
odbiegała od wymaganej, 
a serwowane pacjentom 
składniki posiłków różniły 
się od wskazanych 
w jadłospisach
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Żelazo wchodzi w skład czerwonych ciałek krwi, barwnika mięśni oraz niektó-
rych enzymów. Jest ono niezbędne w przebiegu wielu reakcji biochemicznych 
zachodzących w organizmie, do transportu i magazynowania tlenu oraz obrony

– gorszej jakości. Stwierdzono m.in., że w jadłospisie deklarowano „masło”88, 
a podano „tłuszcz mleczny do smarowania”, za deklarowaną „roladkę majo-
nezowo-serową” podano produkt „roladka drobiowa z sosem majonezowo-
-serowym”, który w swoim składzie nie zawierał sera, lecz suszony hydrolizat 
białkowy o smaku sera i aromacie sera. Za deklarowane „parówki drobiowe” 
serwowano pacjentom „kiełbasę drobiową z dodatkiem wieprzowiny, drobno 
rozdrobnioną, wędzoną, parzoną, w osłonce niejadalnej”, a za „szynkę dro-
biową” pacjenci otrzymali „szynkę drobiową parzoną z dodatkiem mięsa wie-
przowego, białka wieprzowego z połączonych kawałków mięsa”. 8990

Celem sprawdzenia cech organoleptycznych oraz zgodności parametrów fizy-
kochemicznych z deklaracją producenta podaną na opakowaniu WIIH w Łodzi 
pobrał do badań laboratoryjnych kiełbasę szynkową z indyka, którą podawano 
na śniadanie w szpitalu w Kutnie w ramach diety ogólnej i diety cukrzyco-
wej. Badanie wykazało, że w produkcie tym stwierdzono 78% wody, a ponadto 
niezgodność z deklaracją w zakresie zawartości soli. Wynik badania89 wyniósł  
2,4 g/100 g produktu (przy niepewności wyniku +/- 0,1), a producent dekla-
rował zawartość soli na poziomie 1,6 g/100 g produktu. Powyższe stanowiło 
naruszenie postanowień art. 8 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 i 5 rozporzą-
dzenia (UE) nr 1169/2011 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych90.

Zastrzeżenia wniesiono także do wartości odżywczej posiłków podawanych 
w 11 szpitalach (100% badanych pod tym kątem). W ocenianych dietach 
stwierdzono niedobory:
–  wapnia (w sześciu szpitalach91) – podaż tego składnika stanowiła jedy-

nie od 37% do 81% normy;

Zrealizowanie normy na wapń jest konieczne, gdyż służy on do budowy kośćca 
i zębów. Niedobory wapnia mogą w organizmie wywołać odwapnienie, zmięk-
czenie i zniekształcenie kośćca aż do wystąpienia osteoporozy. Wapń nie-
zbędny jest również do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego 
i mięśniowego oraz normalnej czynności serca. 
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu 
w Opocznie” z dnia 8 września 2017 r.

–  żelaza (w czterech szpitalach92) – spożycie tego składnika kształtowało się 
na poziomie od 48% do 73% normy;

88  Spośród przetworów mlecznych najbardziej szczegółowe regulacje dotyczą masła i innych tłuszczów 
mlecznych do smarowania. Nazewnictwo ściśle zależy od zawartości tłuszczu mlecznego, i tak: 
„masło” jest to produkt zawierający 80–90% tłuszczu mlecznego, „masło o zawartości trzech czwartych 
tłuszczu” – 60–62%, „masło półtłuszczowe” – 39–41%, a „tłuszcz mleczny do smarowania X%” – mniej 
niż 39% lub 41–60% lub 62–80% tłuszczu mlecznego. Warto w tym miejscu wspomnieć o „maśle 
stołowym śmietankowym” – produkcie specyficznym dla polskiego rynku, który w świetle 
przepisów unijnych powinien nazywać się właśnie „tłuszczem mlecznym do smarowania 73,5%”, 
a nie „masłem” z uwagi na niższą zawartość tłuszczu. Źródło: www.uokik.gov.pl, UOKiK: Poradnik 
dla konsumentów Jak kupować jaja kurze i masło.

89  Metoda potencjometryczna N Application Brochure 44, Mettler Toledo11/2015. PB-55 wydanie 1 
z dnia 10.03.2017 r.

90  Dz. U. z 2015 r. poz. 29, ze zm.

91  W Opocznie, Miastku, Kutnie, Pabianicach, Żarach, Sulechowie.

92  W Opocznie, Kutnie, Pabianicach, Poddębicach.

Niewłaściwa była wartość 
odżywcza badanych 

posiłków  
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immunologicznej organizmu. Niedobory żelaza prowadzą do niedokrwisto-
ści, zmian w śluzówce, niedotlenienia tkanek (obniżenie zdolności do wysiłku 
fizycznego, obniżenie sprawności psychicznej, zaburzenia regulacji tempera-
tury ciała, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego) oraz 
obniżenia odporności organizmu.
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu 
w Opocznie” z dnia 8 września 2017 r.

–  magnezu (w sześciu szpitalach93) – udział tego składnika w diecie 
wyniósł od 56% do 86% normy;

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, bierze udział w przewodnictwie ner-
wowym, kurczliwości mięśni, reguluje pracę serca, bierze udział w procesach 
syntezy i rozpadu związków bogatoenergetycznych oraz w metabolizmie lipi-
dów. Niedobory magnezu prowadzą do nadmiernej pobudliwości mięśniowej, 
drżenia i bolesnych skurczów mięśni, stanów lękowych, bezsenności. 
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu  
w Kutnie” z dnia 31 sierpnia 2017 r.

–  witaminy E (w trzech szpitalach94) – spożycie tej witaminy kształtowało się 
na poziomie od 57% do 82% normy;

Witamina E jest silnym antyutleniaczem, który chroni przed stresem oksyda-
cyjnym i uszkodzeniem komórek, wywołanym przez reaktywne formy tlenu. 
Bierze udział w hamowaniu peroksydacji lipidów, syntezie substancji przeciw-
krzepliwych, utrzymaniu odpowiedniej przepuszczalności błon komórkowych 
i zmniejszeniu agregacji płytek krwi. Uczestniczy w ochronie krwinek czerwo-
nych, ekspresji genów i przekazywaniu sygnałów nerwowych. 
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu  
w Kutnie” z dnia 31 sierpnia 2017 r.

–  witaminy B1 tiamina (w sześciu szpitalach95) – spożycie tej witaminy kształ-
towało się na poziomie od 51% do 82% normy;

Witamina B1 pełni ważną funkcję w metabolizmie komórek. Współuczest-
niczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu  nerwowego oraz wspomaga 
pracę układu sercowo-naczyniowego.
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu 
w Opocznie” z dnia 8 września 2017 r.

–  witaminy B2 ryboflawina (w pięciu szpitalach96) – podaż tej witaminy sta-
nowiła od 71% do 90% normy;

Witamina B2 uczestniczy w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, przemia-
nach węglowodanów, tłuszczu, białka oraz w dostarczaniu energii w łańcuchu 
oddechowym. Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu narządu wzroku, jest 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz systemu 
odpornościowego organizmu. 
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu 
w Kutnie” z dnia 31 sierpnia 2017 r.

93  W Pabianicach, Poddębicach, Kutnie, Opocznie, Sulechowie, Żarach.

94  W Opocznie, Żarach, Kutnie.

95  W Sulechowie, Pabianicach, Makowie Mazowieckim, Żarach, Opocznie, Kutnie.

96  W Poddębicach, Kutnie, Opocznie, Makowie Mazowieckim, Pabianicach.
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–   witaminy C (w sześciu szpitalach97) – spożycie tej witaminy wynosiło jedy-
nie od 34% do 70% normy.

Witamina C bierze udział w odbudowie tkanek podczas gojenia się ran, opa-
rzeń, regulacji ciśnienia tętniczego, utrzymaniu zdrowych dziąseł, obniżeniu 
stężenia glukozy w stanach hiperglikemii oraz wchłaniania wapnia i żelaza. 
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu 
w Kutnie” z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W trzech szpitalach98 w żywieniu stwierdzono także niedobór potasu 
(spożycie wyniosło od 55% do 72% normy). Objawami niedoboru tego 
pierwiastka mogą być m.in. osłabienie mięśni, serca, nadciśnienie, obrzęki 
rąk i nóg, zmęczenie, zaburzenia w funkcjonowaniu nerek.

Niedoborom powyższych składników towarzyszyła zwiększona podaż 
witaminy A. Taka sytuacja miała miejsce w siedmiu szpitalach99. W żywie-
niu pacjentów stwierdzono realizację witaminy A na poziomie od 114% 
do 259% normy. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że źródłem witaminy A  
są głównie produkty na bazie podrobów.

Zbyt wysokie spożycie witaminy A ze względu na gromadzenie się w wątrobie 
może być toksyczne. Hiperwitaminoza A objawia się powiększeniem wątroby, 
nadmierną pobudliwością, bólami głowy, osłabieniem i chorobami skóry, 
a także zaburzeniami wzroku. 
Źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi „Ocena stanu żywienia w szpitalu 
w Opocznie” z dnia 8 września 2017 r.

Objawy przedawkowania witaminy A to m.in. łuszcząca się skóra, łamliwe 
paznokcie. Ponadto występują objawy ze strony układu nerwowego – osłab-
nięcia, zmęczenie, bóle głowy, jak również układu pokarmowego – nudności 
i bóle brzucha. Nadmiar witaminy A jest toksyczny dla organizmu, gdyż jest ona 
kumulowana w różnych tkankach, w tym w komórkach wątroby. 
Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/

Nie wniesiono uwag do ilości serwowanych posiłków (minimum trzy 
posiłki dziennie) oraz przerw miedzy nimi (nie dłuższe niż 6 godzin). 

Kontrola wykazała, że w 15 szpitalach100 (88% objętych badaniem w tym 
zakresie) przy układaniu i bilansowaniu jadłospisów posługiwano się 
nierzeczywistymi wartościami odżywczymi101 i energetycznymi poszcze-
gólnych artykułów spożywczych wykorzystywanych do produkcji posił-
ków. Do bilansowania diet przyjmowano bowiem wartości określone 
w programach komputerowych wykorzystywanych do układania diet, 
które w większości przypadków różniły się w sposób znaczący od dekla-

97  W Poddębicach, Opocznie, Kutnie, Sulechowie, Żarach, Makowie Mazowieckim.

98  W Pabianicach, Żarach, Sulechowie. 

99   W Pabianicach, Poddębicach, Opocznie, Nowej Soli, Sulechowie, Żarach, Kutnie.

100  W Kutnie, Poddębicach, Opocznie, Pabianicach, Warszawie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, 
Kętrzynie, Gdańsku, Miastku, Starogardzie Gdańskim, Żarach, Nowej Soli, Jarosławiu, Makowie 
Mazowieckim. Dla jadłospisów szpitala w Iłży i Sulechowie właściwe terenowo organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej nie przekazały stosownych danych i wartości. Dla szpitala w Łodzi badania 
takiego nie przeprowadzono (kontrola rozpoznawcza). 

101  Białko, tłuszcz, węglowodany.

W 88% kontrolowanych 
szpitali jadłospisy 

bilansowano posługując 
się nierzeczywistymi 

wartościami odżywczymi 
i energetycznymi  

produktów spożywczych
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rowanych przez producentów na etykietach tych artykułów. Na 326 
artykułów spożywczych znaczne rozbieżności w tym zakresie stwierdzono 
w przypadku 180 produktów (55% przeanalizowanych). 

W szpitalu w Starogardzie Gdańskim dla kiełbasy śląskiej do obliczeń przy-
jęto wartość białka wyższą o 57% od deklarowanej przez producenta, dla szyn-
kowej wartość tłuszczu wyższą od deklarowanej przez producenta o 182%. 
W szpitalu w Miastku dla szynkowej do obliczeń przyjęto wartość tłuszczu 
wyższą od deklarowanej o 339%, a dla polędwicy sopockiej o 355%. 
W szpitalu w Gdańsku dla mąki pszennej typ 550 luksusowej do obliczeń 
przyjęto wartość węglowodanów o 93% niższą niż deklarowana przez pro-
ducenta. Przy układaniu diety nie uwzględniono białka (przyjmując poziom 
zerowy), a na etykiecie mąki wskazano 11 g białka w 100 g produktu. 
Dla makaronu, Lactima Gouda sera topionego, szynki familijnej, szynki konser-
wowej, szynki luksusowej, ryżu białego długiego – do obliczeń przyjęto war-
tość tłuszczu wyższą odpowiednio o: 73%, 69%, 345%, 268%, 326%, 250%, 
niż deklarowane przez producenta na etykiecie. 
W szpitalu w Lidzbarku Warmińskim dla parówek firmowych wartość energe-
tyczna przyjmowana do obliczeń zawyżona była o 49% i tłuszczu o 72% w sto-
sunku do deklaracji producenta, wartość białka natomiast zaniżona o 21%.

Tabela nr 3  
Dane dotyczące wartości odżywczych wybranych artykułów spożywczych

Artykuł spożywczy

Wartości składników 
zgodne z etykietą 

produktu,
(w g/100 g produktu)

Dane przyjmowane 
do bilansowania diet,
(w g/100 g produktu)

%
3/2

1 2 3 4

filet drobiowy wędzony Tłuszcz 1
Białko 12,3

Tłuszcz 1,2
Białko 21,2

120%
172%

polędwica sopocka Tłuszcz 6,3 
Białko 15,5

Tłuszcz 9,1
Białko 19,9

144%
128%

kiełbasa zwyczajna Tłuszcz 39,4
Białko 11

Tłuszcz 15,6
Białko 17,6

  40%
160%

szynka słoneczna mielona Tłuszcz 6,5
Białko 12

Tłuszcz 4,2
Białko 13,6

  65%
113%

szynka drobiowa Tłuszcz 2
Węglowodany 3,3

Tłuszcz 4,4
Węglowodany 1,4

220%
  42%

krakowska parzona Tłuszcz 6,7
Białko 12

Tłuszcz 4,4
Białko 14,5

  66%
121%

szynka hetmańska Tłuszcz2,5
Białko 11

Tłuszcz 4,2
Białko 13,6

168%
124%

parówki drobiowe Tłuszcz 16
Węglowodany 6,6

Tłuszcz 33,6
Węglowodany 0

210%
      –

ser typu feta Węglowodany 7
Białko 10

Węglowodany 1
Białko 17

  14%
170%

masło śmietankowe
Tłuszcz 61
Węglowodany 4,5
Białko 1,5

Tłuszcz 82,5
Węglowodany 0,7
Białko 0,7

135%
  16%
  47%

ryż biały Tłuszcz 0,2 Tłuszcz 0,7 350%

kasza manna Tłuszcz 2,2 Tłuszcz 6,9   59%

mąka pszenna razowa Tłuszcz 2,3 Tłuszcz 1,2   52%

włoszczyzna w paski 
(mrożona)

Tłuszcz 0,2
Węglowodany 4,3
Białko 1,2

Tłuszcz 0,3
Węglowodany 7,9
Białko 1,4

150%
184%
117%

chleb żytni Tłuszcz 1
Białko 6,3

Tłuszcz 1,7
Białko 5,6

170%
  89%

Źródło: Dane NIK.
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Ponadto, z uwagi na fakt, że programy komputerowe wykorzystywane 
do układania i bilansowania diety nie zawierały nazw i danych wszystkich 
artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania potraw, 
przy układaniu diety102 przyjmowano produkty o innych nazwach i o innych 
parametrach niż stanowiące składniki posiłków. I tak np. do układania diety 
z programu komputerowego przyjęto parametry dla „szynki kanapkowej” 
(gdzie poziom tłuszczu wynosił 4,2 g, a białka 13,6 g), a do posiłku użyto 
„szynkę słoneczną mieloną”, dla której zgodnie z etykietą poziom tłuszczu 
wynosił 6,5 g (o 55% więcej niż w rzeczywistości), a białka 12 g (o 12% mniej) 
lub „szynkę hetmańską” o wartościach tłuszczu i białka odpowiednio 2,5 g 
(o 60% mniej) i 11 g (o 19% mniej). Dla serwowanej do posiłku „krakow-
skiej parzonej”, dla której zgodnie z etykietą poziom tłuszczu wynosił 6,7 g 
oraz białka 12 g, do układania diety w programie komputerowym przyjęto 
„polędwicę w galarecie” o poziomie tłuszczu 4,4 g (o 33% mniej niż w rze-
czywistości) i białka 14,5 g (o 21% więcej).

5.4. Nadzór nad żywieniem pacjentów w szpitalu 
5.4.1. Nadzór sprawowany przez szpitale
Pomimo prowadzenia kontroli i audytów wewnętrznych na wszyst-
kich etapach procesu produkcji posiłków, nie we wszystkich szpita-
lach prowadzących kuchnie we własnym zakresie zapewniono prawi-
dłowość tych procesów i bezpieczeństwo warunków żywienia. Także 
nadzór szpitali nad firmami kateringowymi nie był w pełni rzetelny 
i skuteczny. Kontrole w firmach kateringowych w zakresie realizacji 
wdrożonych procedur systemu jakości, czystości i stanu techniczno-
-sanitarnego pomieszczeń kuchni i używanych środków transportu, 
jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania 
i przydatności do spożycia przeprowadziła tylko połowa kontrolo-
wanych szpitali. Nie zawsze też przeprowadzane kontrole były sku-
teczne – te same nieprawidłowości powtarzały się kilka razy z rzędu. 
Również brak w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczą-
cych jakości, składników przeciwwskazanych i poziomu substancji 
dodatkowych powodował, że do przygotowywania posiłków stosowa-
no środki spożywcze niskiej jakości. W konsekwencji jakość żywie-
nia w zakresie ustalonego poziomu składników odżywczych była poza 
kontrolą szpitali.

1. Pracownicy szpitali prowadzących kuchnie we własnym zakresie przyj-
mujący dostawy artykułów spożywczych kontrolowali zarówno sposób 
dostaw, jak i jakość dostarczanych produktów żywnościowych, a także 
stan sanitarny pojazdów i higienę dostawców. Wyniki kontroli (z wyjąt-
kiem szpitala w Miastku, gdzie nie dokumentowano ww. czynności) zapi-
sywano w stosownych arkuszach systemu HACCP. 
Nie we wszystkich jednak przypadkach egzekwowali należytą realizację 
dostaw produktów żywnościowych określonych w zawartych umowach. 

102  Dla szpitala w Kutnie.

Przy układaniu diety 
przyjmowano produkty 

o innych nazwach 
i parametrach  

niż stanowiące  
składniki posiłków

Kontrole  
dostaw towarów  

nie zawsze były rzetelne
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W szpitalach w Opocznie i Pabianicach nadzór pełniony nad realizacją umów 
na dostawy produktów żywnościowych był nierzetelny. Pracownicy szpitala 
w Opocznie przyjmowali od dostawców artykuły spożywcze, które nie były 
objęte umowami lub o innych niż zamawiane parametrach. Ponadto, w trak-
cie kontroli NIK przyjęto mięso i wędliny do kuchni szpitalnej od wykonawcy, 
który dostarczył je samochodem osobowym, nieprzystosowanym do takich 
dostaw, a zwrot towaru został dokonany dopiero w wyniku interwencji kon-
trolera NIK. Dodatkowo nie wymagano od dostawcy warzyw i owoców przed-
kładania informacji w zakresie terminu ważności do spożycia, nazwy produ-
centa, nazwy produktu i gramatury dostarczonych towarów oraz nierzetelnie 
wypełniano karty kontroli dostaw.

Zdjcie nr 6  
Szpital w Opocznie. Mięso przewożone nieprzystosowanym pojazdem

Źródło: Dane NIK.

W szpitalu w Pabianicach natomiast w toku kontroli stwierdzono, że część 
dostarczanych produktów nie posiadała wymaganych oznaczeń w zakre-
sie wartości odżywczych, terminu ważności do spożycia, nazwy producenta, 
nazwy produktu i gramatury, bądź była nieprawidłowo oznakowana, co unie-
możliwiało ocenę jakości zamówionego asortymentu. Przyjęto również 
do magazynu margarynę mleczną o zawartości tłuszczu niższej, niż przewi-
dywała to umowa102.

Zgodnie103 z wymogami wdrożonych w szpitalach prowadzących własne 
kuchnie procedur HACCP, wyznaczeni pracownicy większości tych szpitali 
dokonywali systematycznych lub wyrywkowych wewnętrznych kontroli 
przygotowania, dystrybucji, gramatury oraz temperatury posiłków oraz 
temperatury urządzeń chłodzących i temperatury i wilgotności pomiesz-
czeń magazynowych. W ośmiu szpitalach104 przeprowadzano też audyty 
skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością, w tym w zakre-
sie przygotowania posiłków. 

103  Wg umowy margaryna mleczna miała mieć 80% tłuszczu, a przyjęto z zawartością 60% tłuszczu.

104  W Makowie Mazowieckim, Kolbuszowej, Miastku, Nowej Soli, Starogardzie Gdańskim, 
Poddębicach, Morągu, Pabianicach.

Kontrole wewnętrzne 
prowadzono zgodnie 
z wymogami systemu 
HACCP
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Ponadto, w badanym okresie w dziewięciu szpitalach105 przeprowadzono 
kontrole stanu sanitarnego miejsc przygotowywania i dystrybucji żywności, 
pobierając próbki do badań mikrobiologicznych z powierzchni roboczych 
i rąk pracowników. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły najczęściej 
stanu technicznego i epidemiologicznego pomieszczeń kuchni. W przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości, wydawano zalecenia i egzekwo-
wano ich realizację. 106

W szpitalu w Opocznie nie kontrolowano przygotowania, dystrybucji, gra-
matury i temperatury posiłków, z uwagi na – jak wyjaśniono w toku kon-
troli – brak skarg w zakresie działalności kuchni. W szpitalach w Makowie 
Mazowieckim i Pabianicach pomiarów temperatur urządzeń chłodniczych 
oraz temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych 
dokonywano z inną częstotliwością niż określona w procedurach. W dwóch 
szpitalach105 odnotowywane wartości temperatury i wilgotności nie zawsze 
odpowiadały wymaganym w obowiązujących procedurach. Ponadto w szpi-
talu w Opocznie pomimo odnotowywania niewłaściwych wartości tempe-
ratury i wilgotności powietrza, przez co najmniej 3 lata nie podejmowano 
żadnych działań w celu dostosowania warunków magazynowych do wymo-
gów określonych w HACCP.

2. Pomimo ujęcia w umowach na świadczenie usług kateringowych 
zawartych przez siedem szpitali107 zapisów dotyczących prawa do pro-
wadzenia kontroli w firmach kateringowych, tylko pięć szpitali108 prze-
prowadziło takie kontrole. Najczęściej uwagi dotyczyły niewłaściwych 
temperatur posiłków oraz stanu technicznego sprzętu, w tym wykorzy-
stywanego do dystrybucji posiłków. Wydawane zalecenia były wykorzy-
stywane do poprawy funkcjonowania systemu żywienia. Nie zawsze jed-
nak były skuteczne. Wykazano bowiem, że w każdej z kolejnych kontroli 
przeprowadzonych w firmie kateringowej dostarczającej posiłki do szpitala 
w Żarach stwierdzono przypadki niższej kaloryczności posiłków od okre-
ślonej w umowie. 
Dwa szpitale109, pomimo ujęcia w umowach zapisów o możliwości doko-
nywania kontroli jakości i standardu usług żywieniowych, kontroli w tym 
zakresie nie przeprowadzały w ogóle. Szpital w Warszawie taki stan tłu-
maczył  systematycznymi weryfikacjami wartości odżywczej posiłków 
oraz brakiem nieprawidłowości w protokołach inspekcji sanitarnych. Brak 
nadzoru nad procesem produkcji posiłków w firmie kateringowej oraz 
nieweryfikowanie wartości kalorycznych i odżywczych produktów uży-
tych do produkcji posiłków dyrektor szpitala w Gdańsku wyjaśnił brakiem 
możliwości technicznych (laboratorium chemicznego). Wskazał także,  
iż organem właściwym do przeprowadzania takich kontroli jest Państwowa 
Inspekcja Sanitarna.   

105  W Leżajsku, Opocznie, Miastku (specjalnie powołany do tego celu Zespół), Nowej Soli, 
Starogardzie Gdańskim, Makowie Mazowieckim, Kolbuszowej, Poddębicach, Morągu.

106  W Makowie Mazowieckim i Opocznie.

107   W Gdańsku, Jarosławiu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Łodzi, Żarach, Warszawie.

108   W Jarosławiu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Łodzi, Żarach.

109   W Gdańsku i Warszawie.
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Pozostałe trzy szpitale korzystające z usług firm kateringowych110 nie zapew-
niły sobie w umowach możliwości kontroli przygotowywania posiłków 
u wykonawców i takich kontroli nie przeprowadzały. Kierownicy tych szpi-
tali wyjaśnili, że kontrole w tym zakresie należały do kompetencji organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. W siedmiu szpitalach nie prowadzono analiz i nie weryfikowano111, 
bądź nierzetelnie weryfikowano112 przekazywane przez firmy katerin-
gowe z odpowiednim wyprzedzeniem jadłospisy. W konsekwencji szpi-
tale nie kwestionowały przypadków przygotowania jadłospisów w sposób 
niezgodny z SIWZ i postanowieniami umowy w zakresie wymagań jako-
ściowych posiłków. W szczególności nie wnosiły uwag w przypadku braku 
informacji o alergenach zawartych w tych posiłkach lub danych w zakre-
sie gramatury i wartości energetycznej potraw, zakładanego poziomu 
poszczególnych składników odżywczych, znacznych odchyleń poziomu 
wartości odżywczych, receptur przygotowywanych dań i potraw, często-
tliwości podawania potraw mięsnych, warzyw i owoców. Nie zwracano 
uwagi na skład surowcowy produktów (np. ilość tłuszczu, mięsa w parów-
kach, pasztecie). W konsekwencji jakość żywienia w zakresie ustalonego 
poziomu składników odżywczych była poza kontrolą tych szpitali. 

Szpital w Kutnie nie dokonywał kontroli jakościowej i ilościowej posiłków 
przygotowywanych przez firmę kateringową, bowiem – jak wyjaśnił kierow-
nik tego szpitala – wykonawca usługi gramaturę wsadu do kotła objął tajem-
nicą przedsiębiorstwa. 

W szpitalu w Jarosławiu nie znano  masy i wartości odżywczej surowców 
użytych do wyprodukowania posiłków oraz receptur przygotowywanych 
dań i potraw. Do obliczeń przyjmowano dane według własnego uznania,  
nie posiadając wiedzy jakie produkty i w jakich ilościach zostały faktycznie 
użyte do wyprodukowania posiłków. Brak było także wiarygodnej informa-
cji o faktycznej wartości odżywczej diet. Założono np., że w diecie wrzodowej 
z ograniczeniem substancji pobudzających nadmierne wydzielanie soku żołąd-
kowego pacjent otrzyma posiłek o wartości energetycznej 2200 kcal, białko 
w ilości 97 g, tłuszcz w ilości 45 g i węglowodany w ilości 356 g. Firma katerin-
gowa tymczasem podała w jadłospisie dla tej diety dane odpowiednio: 2316,34 kcal, 
92,82 g, 93,14 g i 267,12 g. W szpitalu nie podjęto żadnych czynności w celu 
weryfikacji jadłospisu przed jego realizacją.

Zatrudniony w szpitalu w Łodzi archiwista wykonujący także zadania die-
tetyka, realizował je wyłącznie w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Milio-
nowej. Posiłki dostarczane do oddziałów szpitalnych zlokalizowanych przy  
ul. Przyrodniczej były poza kontrolą. 

4. Brak w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących jako-
ści, składników przeciwwskazanych i poziomu substancji dodatkowych 
powodował, że do przygotowywania posiłków stosowano środki spożyw-
cze niskiej jakości. Firma kateringowa przygotowująca posiłki dla szpitala 

110   W Iłży, Kutnie i Sulechowie.

111   Szpital w Sulechowie.

112   Szpitale w Łodzi, Kutnie, Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie, Jarosławiu, Warszawie. 
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w Jarosławiu serwowała pacjentom szynkę drobiową, zawierającą w skła-
dzie jedynie 50% mięsa drobiowego z kurczaka, a ponadto wodę, skrobię 
ziemniaczaną, sól, mięso wieprzowe, białko roślinne (soja), tkankę wie-
przową łączną, błonnik pszenny, białko wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, 
a także wiele substancji dodatkowych113. Oferowano też pacjentom kiełbasę 
drobiową składającą się z mięsa z kurczaka (25,9%), mięsa oddzielonego 
mechanicznie z indyka (17,7%), mięsa oddzielonego mechanicznie z kur-
czaka (17,3%), wody, tłuszczu drobiowego, mięsa wieprzowego 3,4%, mąki 
kukurydzianej, skór drobiowych, tłuszczu wieprzowego, skór wieprzowych 
i szeregu substancji dodatkowych114. 

Mięso oddzielane (odkostnione) mechanicznie (MOM) to rozdrobniona surowa 
masa mięsno-tłuszczowa otrzymana ze zwierzęcych elementów (np. tuszek 
drobiowych) przeznaczona do produkcji przetworów mięsnych, poddawanych 
dalszej obróbce cieplnej. Jest ona ok. 10 razy tańsza niż czysta tkanka mię-
śniowa zwierząt – nie ma niestety ani z mięsem, ani ze zdrowym jedzeniem, 
nic wspólnego. W praktyce mechaniczne oddzielanie mięsa polega na przeci-
skaniu pod ciśnieniem przez cylindryczne sita z otworami lub szczelinami tych 
elementów mięsnych, których nie ma już możliwości wykorzystać np. do pro-
dukcji wędlin. Tak więc w przypadku drobiu po oddzieleniu od tuszki cenniej-
szych partii mięsa, a więc piersi, udek i skrzydełek pozostają korpusy, szyje 
i łapki – proces mechanicznego odkostniania prowadzi do przejścia przez sita 
miękkiej masy mięsno – tłuszczowej, a dokładniej mięsa, tłuszczu, chrząstek, 
ścięgien, skór i tkanki łącznej. Natomiast większe kawałki kości są zatrzymy-
wane na sitach i usuwane.
Źródło: https://cojesc.net/mieso-oddzielone-mechanicznie/

Ocena stanu żywienia pacjentów przeprowadzona na zlecenie NIK przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała, że w szpitalu w Kętrzy-
nie większość wędlin podawanych pacjentom zawierała niską zawar-
tość mięsa, tj. średnio ok 50%. Do przyprawiania potraw używano przy-
prawy uniwersalnej oraz koncentratu bulionu drobiowego zawierających 
w składzie glutaminian sodu i substancje konserwujące. W szpitalu w Iłży  
zaś zwrócono uwagę, że serwowane artykuły spożywcze (m.in. parówki, 
pasztecik drobiowy) ze względu na specyfikę produkcji zawierają w skła-
dzie w większości tłuszcz, w związku z czym nie mogą zostać uznane 
za dobre źródło pełnowartościowego białka zwierzęcego. Po ocenie jadło-
spisu w szpitalu w Żarach wskazano, że przeważała podaż mięsa i wędlin 
tłustych, tj. wieprzowych, w tym gorszej jakości typu mortadela, luncheon 
lub podroby. Wykorzystywano także ryby konserwowe lub ryby zawiera-
jące niewiele cennych i odżywczych substancji, hodowanych w rejonach 
zanieczyszczonych (typu panga).  

5. Odbiorów posiłków dostarczanych z firm kateringowych dokonywali 
wyznaczeni pracownicy szpitali – dietetycy, personel medyczny, ale także 
salowe i pracownicy gospodarczy. Kontrola dostarczanych posiłków polegała 

113  M.in. regulator kwasowości (E325), substancję żelującą (E407), stabilizator (E452), aromaty, 
cukry (glukoza), przyprawy, przeciwutleniacz (E301), wzmacniacz smaku (E621), substancję 
konserwującą (E250).

114  M.in. wzmacniacze smaku: E621, substancje zagęszczające E422, E412, regulatory kwasowości 
E261, E326, stabilizatory E450, przeciwutleniacz: E 300, E 316, aromaty, substancja konserwująca: 
azotyn sodu. 

Nierzetelne odbiory 
posiłków dostarczanych 
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

47

głównie na sprawdzeniu ich zgodności z jadłospisem, wagi i temperatury. 
Dokonywano też kontroli higienicznych samochodów używanych do trans-
portu posiłków i pojemników transportowych115. 116

W szpitalu w Iłży nadzór nad jakością dostarczanych posiłków, polegający 
głównie na kontroli ich temperatury115 i higieny środka transportu, prowa-
dzony był od poniedziałku do piątku, w czasie ograniczonym godzinami pracy 
inspektora ds. żywienia (6:00–13:35). W pozostałym czasie i dniach kontrole 
nie były prowadzone. 

Sporadyczne były przypadki negatywnych odbiorów dostarczonych posił-
ków. W szpitalach podejmowano wówczas interwencje ustne117 lub skła-
dano reklamacje pisemne118. Szpital w Warszawie dodatkowo organizo-
wał spotkania z przedstawicielami firmy kateringowej w celu omówienia  
i w konsekwencji wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w realiza-
cji umowy. 
Nie zawsze jednak szpitale korzystały z tej formy nadzoru. 

Szpital w Lidzbarku Warmińskim nie zgłaszał reklamacji w przypadku 
posiłków o zaniżonych temperaturach uznając, że zgoda na podanie cie-
płych, choć niezgodnych w zakresie temperatury z umową posiłków jest 
– z punktu widzenia pacjenta – wyjściem lepszym, niż godzinne oczeki-
wanie na wymianę posiłków zgodnych z normą temperaturową określoną 
w umowie. 

W związku z wynikami kontroli NIK wskazującymi na nienależytą realiza-
cję warunków umowy w zakresie temperatury i kaloryczności dostarczanych 
posiłków Szpital w Lidzbarku Warmińskim złożył w toku kontroli reklamację.

Natomiast szpitale w Kętrzynie i Iłży nie podejmowały działań interwencyj-
nych, gdyż w umowach z dostawcą nie określono warunków reklamacji. 

W szpitalu w Kutnie wszystkie wyniki prowadzonych kontroli dystrybucji 
posiłków były pozytywne, mimo stwierdzanych w ich trakcie ewidentnych nie-
prawidłowości, tj. niezgodności z jadłospisem oraz zaniżenia wagi i tempera-
tury dania w stosunku do wymaganych.

W przypadku niewłaściwej realizacji umów na dostawy produktów żyw-
nościowych, pięć szpitali119 skorzystało z możliwości zgłoszenia reklama-
cji na niewłaściwą jakość dostarczonych produktów żywnościowych (nie-
świeże, o niewłaściwej konsystencji i zapachu, o zbyt dużej zawartości 
tłuszczu, z widoczną pleśnią), braku daty przydatności do spożycia, zanie-
czyszczeń fizycznych, a także opóźnionej dostawy towaru, czy niewłaści-
wego opisu produktu. Wszystkie reklamacje uznano, a towary wymieniono 
na wolne od wad.

115   Szpitale w Gdańsku, Jarosławiu, Lidzbarku Warmińskim, Iłży, Warszawie.

116  Nie dokonywano oceny organoleptycznej serwowanych posiłków z uwagi na brak określenia 
pracownikowi takich zadań.

117   Szpitale w Kutnie, Lidzbarku Warmińskim.

118   Szpitale w Sulechowie, Żarach, Jarosławiu, Warszawie, Gdańsku.

119  W Starogardzie Gdańskim 19-krotnie, Miastku jeden raz, Nowej Soli – trzykrotnie, Leżajsku   
– siedem razy, Kolbuszowej – 10 razy.
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5.4.2. Nadzór sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
Nadzór nad podmiotami produkującymi lub wprowadzającymi 
do obrotu żywność dla pacjentów realizowany był w sposób wynika-
jący z planów zasadniczych przedsięwzięć każdej stacji, z uwzględ-
nieniem wytycznych i zaleceń GIS. Dokonywane przez stacje oceny 
jadłospisów dekadowych i oceny jakości żywienia w szpitalach oraz 
zakładach świadczących usługi kateringowe w zakresie żywienia 
pacjentów oparte były o wytyczne opracowane przez Instytut Żywno-
ści i Żywienia, zasady racjonalnego żywienia oraz posiadaną wiedzę 
i doświadczenie. Brak było bowiem przepisów i wytycznych nakła-
dających na stacje obowiązek przeprowadzania ocen żywienia oraz 
podstaw prawnych, na podstawie których mogłyby wyegzekwować 
stosowanie zasad racjonalnego żywienia w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości. W konsekwencji stwierdzono przypadki nieodno-
towania w protokołach stwierdzonych nieprawidłowości i nieprzeka-
zania rekomendacji wynikających z przeprowadzonych analiz. 
W sytuacji podejrzenia zatrucia pokarmowego u pacjentów oraz 
w przypadku zgłoszonych interwencji dotyczących jakości żywienia 
w szpitalach, wszystkie kontrolowane stacje podejmowały skuteczne, 
terminowe oraz adekwatne do skali zagrożenia działania.

1. Wszystkie kontrolowane stacje sanitarno-epidemiologiczne były orga-
nizacyjnie dobrze przygotowane do sprawowania nadzoru nad warun-
kami żywienia w podległych szpitalach. W strukturach organizacyjnych 
wyodrębniono komórki odpowiedzialne za taki nadzór, a pracownicy 
wykonujący zadania w tym zakresie posiadali kwalifikacje zgodne z obo-
wiązującymi przepisami120 oraz wiedzę adekwatną do wykonywanych 
obowiązków. Liczba zatrudnianych pracowników była wystarczająca 
do realizacji ustawowych zadań w zakresie sprawowania bieżącego 
nadzoru nad warunkami żywienia zbiorowego zamkniętego. W ramach  
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracownicy stacji brali udział 
w licznych szkoleniach związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem 
żywienia. Nie we wszystkich stacjach jednak pracownicy zostali przeszko-
leni z zakresu zasad dietetyki121. 
Prowadzone zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o bżż przez wszystkie 
kontrolowane stacje rejestry zakładów podlegających urzędowej kontroli 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawierały kompletne i rzetelne dane, 
pozwalające m.in. na określenie trybu żywienia pacjentów w nadzorowa-
nych szpitalach. 

Nadzór nad żywieniem pacjentów sprawowany był w szczególno-
ści poprzez planowanie i przeprowadzanie systematycznych kontroli 
zarówno bloków żywienia w szpitalach prowadzących własne kuchnie, 
jak i szpitali korzystających z usług firm kateringowych oraz samych firm 
kateringowych, położonych na obszarze właściwości miejscowej kontro-
lowanych stacji.

120  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz.U. Nr 48, poz. 283). 

121  Np. w WSSE w Rzeszowie, PSSE w Kętrzynie, PSSE w Bytowie, 
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Zgodnie z wytycznymi GIS, stacje opracowywały plany kontroli nadzoro-
wanych szpitali i firm kateringowych. Częstotliwość tych kontroli zwią-
zana była z m.in. z zaleceniami GIS dotyczącymi poprawy jakości żywienia 
w szpitalach oraz kontynuacji w latach 2016–2017 wzmożonego nad-
zoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi oraz nad jakością żywie-
nia pacjentów w szpitalach122, a także z ustalonej dla podmiotu kategorii 
ryzyka, wynikającej z określonych przez GIS procedur przeprowadzania 
urzędowej kontroli i sporządzonej na podstawie wcześniejszych kontroli 
sanitarnych. Obszarami, dla których dokonywano oceny ryzyka były: stan 
techniczno-sanitarny, higiena, produkcja i dystrybucja posiłków, zarządza-
nie zakładem, kontrola wewnętrzna i system zarządzania bezpieczeństwem 
żywności oraz profil działalności – zgodnie z kategoryzacją zakładu. 

NIK zwróciła jednak uwagę na przyjmowane przez stacje niejednolite 
zasady typowania tych podmiotów do kontroli, pomimo stosowania tych 
samych wytycznych GIS. W siedmiu stacjach123 przyjęto zasadę corocznego 
przeprowadzania kompleksowych kontroli nadzorowanych szpitali i zakła-
dów świadczących usługi kateringowe. Cztery stacje124, pomimo zakwali-
fikowania szpitali i firm kateringowych do podmiotów objętych ryzykiem 
niskim125, podlegających kontroli nie rzadziej niż raz na 24 miesiące, także 
przeprowadzały w nich coroczne kontrole. Dwie stacje126 nie stwierdziły 
wysokiego ryzyka dla podlegających nadzorowi szpitali, w związku z czym 
zaplanowały ich kontrole nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

2. W badanym okresie, kontrolowane stacje przeprowadziły łącznie  
483 kontrole (kompleksowe, sanitarne, tematyczne, sprawdzające) podmio-
tów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność dla pacjentów. 
Podczas kontroli sprawdzano m.in.: 
–  warunki techniczne i sanitarno-higieniczne pomieszczeń i urządzeń 

oraz naczyń stołowych, a także warunki transportu posiłków oraz mycia 
i dezynfekcji naczyń; 

–  procesy technologiczne obejmujące dostawy surowców i produktów, 
warunki przechowywania żywności, obróbki wstępnej i termicznej oraz 
terminy przydatności do spożycia produktów żywnościowych;

–  stopień wdrożenia instrukcji i procedur z zakresu GHP/GMP oraz zasad 
systemu HACCP;

–  stan zdrowia oraz higienę osobistą pracowników produkujących posiłki 
i dostarczających je do pacjentów, w tym stan odzieży ochronnej.

W wyniku powyższych kontroli stwierdzono głównie nieprawidłowości 
w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń do produkcji/dys-
trybucji posiłków, urządzeń i sprzętu produkcyjnego oraz wind do trans-
portu żywności. Stwierdzono także uchybienia w zakresie przechowywania 

122  Pisma GIS z 21 lutego 2014 r., 1 grudnia 2015 r., 4 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 29 czerwca 2016 r., 
13 kwietnia 2017 r.

123  WSSE w Gorzowie oraz PSSE w Gdańsku, Starogardzie, Kętrzynie, Bytowie, Ostródzie i Lidzbarku 
Warmińskim.

124   WSSE w Łodzi i Rzeszowie oraz PSSE w Radomiu i Kutnie.

125  W obszarze „Profil działalności – zgodnie z kategorią zakładów” szpitale zaklasyfikowane były 
każdorazowo do ryzyka wysokiego.

126  PWIS w Warszawie i PPIS w Warszawie.

Stacje sanitarno- 
-epidemiologiczne 
stosowały niejednolite 
zasady typowania 
podmiotów do kontroli

Ograniczone działania 
nadzorcze nad żywieniem 
pacjentów w szpitalach
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produktów żywnościowych. Stacje wydawały stosowne decyzje nakazując 
usunięcie stwierdzanych nieprawidłowości oraz nałożyły 29 mandatów 
karnych na łączną kwotę 9 115 zł127. Realizację wydanych zaleceń weryfiko-
wano w trakcie kolejnych kontroli przeprowadzanych w tych jednostkach.

W wyniku prowadzonych działań nadzorczych, a także w ramach akcji 
na rzecz poprawy jakości żywienia w szpitalach, zainicjowanej w 2016 r. 
przez Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego, kon-
trolowane stacje przeprowadziły oceny jadłospisów dekadowych i oceny 
jakości żywienia (łącznie 192 oceny) w szpitalach oraz zakładach świad-
czących usługi kateringowe w zakresie żywienia pacjentów. Wobec 
stwierdzanych licznych błędów żywieniowych stacje wydawały reko-
mendacje w zakresie zmiany żywienia pacjentów. Jednocześnie, więk-
szość kontrolowanych stacji wskazywała na brak przepisów i wytycznych 
nakładających na nie obowiązek przeprowadzania ocen żywienia, a także 
na brak podstaw prawnych, na podstawie których mogłyby wyegzekwo-
wać stosowanie zasad racjonalnego żywienia w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości. Wskazywano również na pozyskane od firm kateringo-
wych informacje, że stawki żywieniowe, za które wykonywane są usługi, 
nie pozwalają na realizację jadłospisów zgodnie z proponowanymi zmia-
nami i racjonalnymi zaleceniami. W wyniku powyższej argumentacji, 
jedna ze stacji (PSSE w Kętrzynie) tylko raz przeprowadziła ocenę jadło-
spisu, a stwierdzonych nieprawidłowości nie odnotowała w treści proto-
kołu i nie sformułowała rekomendacji. 

3. Stacje sanitarno-epidemiologiczne sprawujące nadzór nad żywieniem 
pacjentów w podległych szpitalach miały możliwość badania prób posił-
ków. Jednak spośród 13 skontrolowanych stacji, tylko cztery128 przepro-
wadziły w okresie objętym kontrolą badania prób posiłków szpitalnych 
pod kątem jakościowym i wartościowym. W wyniku tych badań stwier-
dzono liczne błędy żywieniowe129. Pozostałe stacje nie planowały i nie 
przeprowadzały takich badań, wskazując na brak uregulowań prawnych 
dotyczących normatywów dla posiłków w szpitalach oraz na brak takiego 
zakresu badań w Wytycznych GIS do planowania na dany rok i Planach 
poboru próbek. Ponadto, jako powody takiego stanu wskazywano: osza-
cowane w wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych niskie ryzyko 
zagrożenia, brak zatruć pokarmowych wśród pacjentów szpitali oraz brak 
skarg na jakość posiłków i brak środków finansowych na realizację takich 
badań. Wskazywano również, że w obowiązującym systemie prawnym 
brak jest przepisów prawa żywnościowego, na podstawie których można 
by egzekwować poprawę stwierdzonej niewłaściwej jakości zdrowotnej 
posiłków, a normy żywieniowe pełnią jedynie rolę wskazówek, wytycz-
nych do oceny jakości żywienia, niemających charakteru prawa powszech-
nie obowiązującego.

127  PPIS Starogard, Gdańsk, Warszawa i PWIS Warszawa.

128  WSSE w Rzeszowie, PSSE w Gdańsku, Bytowie i Starogardzie Gdańskim.

129  M.in. zaniżone (od 30% do 50%) masy i wartości kaloryczne badanych posiłków, zawyżoną podaż 
soli (do 11,5 g przy normie dziennej niższej niż 5g na osobę) oraz różnice (od 2,6% do 74,1% ) 
w ilości białka, węglowodanów i tłuszczów w stosunku do deklarowanych
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Kontrola wykazała ponadto, że część szpitali nie realizowała zaleceń wyda-
nych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przeprowadzona 
na zlecenie NIK kontrola stanu żywienia w szpitalu w Jarosławiu wyka-
zała, że od kwietnia 2017 r. szpital nie wykonał wydanych zaleceń w zakre-
sie modyfikacji żywienia pacjentów. 130
W szpitalu w Iłży powtarzające się zalecenia dotyczące poprawy żywie-
nia pacjentów powiatowy inspektor sanitarny przekazywał kilkakrotnie129.  
Również kontrola oceny stanu żywienia przeprowadzona na zlecenie NIK 
wykazała te same co wcześniej nieprawidłowości. 

4. W sytuacji podejrzenia zatrucia pokarmowego u pacjentów (trzy przy-
padki131), a także w przypadku zgłoszonych interwencji dotyczących jako-
ści żywienia w szpitalach (39 wniosków132), wszystkie kontrolowane stacje 
podejmowały właściwe (skuteczne i terminowe), adekwatne do skali zagro-
żenia, działania. Sześć wniosków o interwencje przekazano wg właściwości 
innym jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w pozostałych przy-
padkach podmioty, których dotyczyły zgłoszenia objęto kontrolami sanitar-
nymi, w tym pobrano próby do badań mikrobiologicznych. Zasadność wnio-
sków potwierdzono w 13 przypadkach, stwierdzając m.in. 

–  w szpitalach133: brak badań lekarskich pracowników, brak informacji 
o składzie posiłków, zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń oraz 
sprzętu i urządzeń udostępnianych pacjentom,

–  w firmach kateringowych: niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne 
i techniczne przy przygotowywaniu posiłków oraz ich transporcie 
do szpitala, zamrożone gotowe potrawy i surowce po dacie trwałości 
oraz bez oznakowania134, obecność bakterii Escherichia coli w jednej 
z badanych próbek posiłków, będącej przyczyną zatrucia pokarmowego 
zarówno w czterech szpitalach, których dotyczyły wnioski o interwencję, 
jak i pracowników firmy kateringowej dostarczającej posiłki do 12 szpi-
tali na terenie Warszawy135.

130  Pisma z: 10 marca 2017 r., 18 lipca 2017 r. i 24 lipca 2017 r.

131  WSSE Łódź, WSSE Warszawa i PSSE Warszawa.

132  Z tego: 13 wpłynęło do PSSE w Gdańsku, 10 do PSSE w Warszawie, 6 do WSSE w Rzeszowie,  
4 do WSSE w Warszawie oraz po dwie do WSSE w Łodzi, PSSE w Radomiu i PSSE w Bytowie.

133  PSSE Bytów i WSSE Warszawa.

134  WSSE Rzeszów.

135  PSSE w m.st. Warszawie.

Skuteczne działania stacji 
w przypadku podejrzenia 
zatruć pokarmowych 
u pacjentów szpitali
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy zapew-
niono prawidłowe żywienie pacjentów szpitali?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe: 

1.  Czy obowiązujący system ochrony zdrowia zapewnia warunki dla prawi-
dłowego żywienia pacjentów w szpitalach?

2.  Czy działania dotyczące organizacji żywienia w szpitalu były zgodne 
z obowiązującymi normami?

3.  Czy żywienie było właściwe zarówno pod względem jakości, warto-
ści odżywczych, sposobu przygotowania i dystrybucji oraz adekwatne 
do potrzeb pacjentów?

4.  Czy nadzór nad żywieniem pacjentów był rzetelny? 

Kontrolą P/17/084 objęto 32 jednostki, w tym: Ministerstwo Zdrowia oraz 
dziewięć szpitali prowadzących kuchnie we własnym zakresie, dziewięć szpi-
tali korzystających z usług firm kateringowych, a także 13 stacji sanitarno-
-epidemiologicznych (z tego cztery szczebla wojewódzkiego i dziewięć szcze-
bla powiatowego), sprawujących nadzór nad kontrolowanymi szpitalami.

W niniejszej informacji wykorzystano także wyniki kontroli rozpoznawczej 
R/16/009 przeprowadzonej w dwóch szpitalach: prowadzącym kuchnie 
we własnym zakresie i korzystającym z usług firmy kateringowej. 

Kontrolę przeprowadzono w:
–  Ministerstwie Zdrowia na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy 

o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności;

–  szpitalach na podstawie art. art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności;

–  stacjach sanitarno-epidemiologicznych na podstawie art. 2 ust. 1 oraz 
art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rze-
telności, celowości i gospodarności.

Kontrolę rozpoczęto 21 czerwca 2017 r., zakończono – 30 października 2017 r.

2015–2017 (I półrocze)

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK, uzyskano informacje o formach żywienia pacjentów  
w szpitalach.

W trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK zlecono:

–  Inspekcji Handlowej (wojewódzkim inspektorom inspekcji handlowej 
w: Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim 
oraz Łodzi) doraźnej kontroli przedsiębiorców (firm kateringowych) 
przygotowujących posiłki dla kontrolowanych szpitali w zakresie jako-
ści surowców, półproduktów i potraw (w tym analizy laboratoryjne pró-
bek żywności pod kątem wartości odżywczej i energetycznej), weryfi-
kacji masy lub objętości porcji, prawidłowości oznakowania żywności, 
przestrzegania terminów przydatności do spożycia żywności;

Dane 
identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Organizacja kontroli

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Okres objęty kontrolą

Udział innych 
organów kontroli na 
podstawie art. 12 
ustawy o NIK
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy zapew-
niono prawidłowe żywienie pacjentów szpitali?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe: 

1.  Czy obowiązujący system ochrony zdrowia zapewnia warunki dla prawi-
dłowego żywienia pacjentów w szpitalach?

2.  Czy działania dotyczące organizacji żywienia w szpitalu były zgodne 
z obowiązującymi normami?

3.  Czy żywienie było właściwe zarówno pod względem jakości, warto-
ści odżywczych, sposobu przygotowania i dystrybucji oraz adekwatne 
do potrzeb pacjentów?

4.  Czy nadzór nad żywieniem pacjentów był rzetelny? 

Kontrolą P/17/084 objęto 32 jednostki, w tym: Ministerstwo Zdrowia oraz 
dziewięć szpitali prowadzących kuchnie we własnym zakresie, dziewięć szpi-
tali korzystających z usług firm kateringowych, a także 13 stacji sanitarno-
-epidemiologicznych (z tego cztery szczebla wojewódzkiego i dziewięć szcze-
bla powiatowego), sprawujących nadzór nad kontrolowanymi szpitalami.

W niniejszej informacji wykorzystano także wyniki kontroli rozpoznawczej 
R/16/009 przeprowadzonej w dwóch szpitalach: prowadzącym kuchnie 
we własnym zakresie i korzystającym z usług firmy kateringowej. 

Kontrolę przeprowadzono w:
–  Ministerstwie Zdrowia na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy 

o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności;

–  szpitalach na podstawie art. art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności;

–  stacjach sanitarno-epidemiologicznych na podstawie art. 2 ust. 1 oraz 
art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rze-
telności, celowości i gospodarności.

Kontrolę rozpoczęto 21 czerwca 2017 r., zakończono – 30 października 2017 r.

2015–2017 (I półrocze)

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK, uzyskano informacje o formach żywienia pacjentów  
w szpitalach.

W trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK zlecono:

–  Inspekcji Handlowej (wojewódzkim inspektorom inspekcji handlowej 
w: Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim 
oraz Łodzi) doraźnej kontroli przedsiębiorców (firm kateringowych) 
przygotowujących posiłki dla kontrolowanych szpitali w zakresie jako-
ści surowców, półproduktów i potraw (w tym analizy laboratoryjne pró-
bek żywności pod kątem wartości odżywczej i energetycznej), weryfi-
kacji masy lub objętości porcji, prawidłowości oznakowania żywności, 
przestrzegania terminów przydatności do spożycia żywności;

Dane 
identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Organizacja kontroli

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Okres objęty kontrolą

Udział innych 
organów kontroli na 
podstawie art. 12 
ustawy o NIK

–  wojewódzkim/powiatowym inspektorom inspekcji sanitarnej kontroli 
doraźnej w zakresie oceny żywienia pacjentów w kontrolowanych szpi-
talach pod kątem realizacji norm żywieniowych i zasad racjonalnego 
żywienia;

–  powiatowym inspektorom inspekcji sanitarnej właściwym terenowo 
względem siedziby firm kateringowych kontrole doraźne w tych firmach, 
obejmujące stan techniczny pomieszczeń kuchni i magazynów spożyw-
czych, higienę przygotowywania posiłków, warunki przechowywania 
produktów itp. 

W trybie art. 12 pkt 2 ustawy o NIK w kontrolowanych szpitalach przepro-
wadzono kontrole pod kierownictwem NIK wspólne ze stacjami sanitarno-
-epidemiologicznymi, sprawującymi nadzór nad tymi szpitalami, w kie-
runku oceny stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń bloków żywienia. 

W kontroli uczestniczyło sześć Delegatur NIK.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Kontrola koordynowana P/17/084

1.

Delegatura NIK  
w Łodzi

Ministerstwo Zdrowia Konstanty Radziwiłł

2. Kutnowski Szpital Samorządowy 
sp. z o.o. (katering)

Marek Piotr Kiełczewski
Robert Wilanowski
Jerzy  Subczyński

Andrzej Musiałowicz

3. Poddębickie Centrum Zdrowia 
sp. z o.o. (kuchnia własna) Jan Krakowiak

4.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  

Szpital Powiatowy  
im. E. Biernackiego w Opocznie

(kuchnia własna)

Piotr Misiak
Marek Ksyt

Jolanta Wijata
Jerzy Filipecki

5.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Kutnie

Celina Marciszewska

6.
Wojewódzka Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Łodzi

Urszula
Sztuka-Polińska

7.

Delegatura NIK  
w Gdańsku 

Szpital Miejski w Miastku, sp. z o.o. 
(kuchnia własna) Renata Kiempa

8.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Stanisława Kryzana, 

Starogard Gdański 
(kuchnia własna)

Jacek Bielan

9.
Szpital Dziecięcy Polanki  

im. M. Płażyńskiego sp. z o.o. 
w Gdańsku (katering)

Małgorzata Paszkowicz
Tomasz Sławatyniec

Magdalena Kremer-Kreft

10.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Bytowie

Anna Krefft

11.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Starogardzie Gdańskim

Jolanta Staniszewska

12.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Gdańsku

Halina Bona

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika jednostki 

kontrolowanej

13.

Delegatura NIK 
w Olsztynie

Szpital Powiatowy w Kętrzynie 
(katering)

Krzysztof Tylman
Jan Godlewski

Mirosław Kochański
Marek Trawiński

Małgorzata Jadczak

14.
Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim 

(katering)
Agnieszka Lasowa

15.
Szpital Miejski w Morągu  

sp. z o.o. 
(kuchnia własna)

Ewa Michałowska

16.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Kętrzynie

Irmina Filipek
Mirosława Tabaka

17.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Lidzbarku Warmińskim

Wojciech Borowy

18.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Ostródzie

Zdzisław Sokołowski

19.

Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej 

(kuchnia własna)
Zbigniew Strzelczyk

20. Centrum Opieki Medycznej 
w Jarosławiu (katering)

Stanisław Krasny
Małgorzata Dankiewicz

Sławomir Porada

21.
Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

(kuchnia własna)
Marian Furmanek

22.
Wojewódzka Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Rzeszowie

Adam Sidor
Katarzyna Siekirzyńska-Zapała

Szczepan Jędral

23.

Delegatura NIK 
w Warszawie

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Makowie Mazowieckim,  

Zespół Zakładów Lecznictwa 
Otwartego i Zamkniętego  

im. Duńskiego  
Czerwonego Krzyża  
(kuchnia własna)

Jerzy Wielgolewski 

24.
Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  

– Szpital w Iłży (katering)

Dorota Kwietniewska
Zbigniew Deja

25.

Szpital Grochowski  
im. dr. med. Rafała Masztaka sp. z o.o. 

w Warszawie  
(katering)

Witold Bromboszcz

26.
Wojewódzka Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Warszawie

Maria Pawlak

27.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Radomiu

Lucyna Wiśniewska

28.
Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna  
w m.st. Warszawie

Andrzej Zabielski
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika jednostki 

kontrolowanej

29.

Delegatura NIK 
w Zielonej Górze

Wielospecjalistyczny Szpital 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli 
(kuchnia własna)

Bożena Osińska

30. Szpital na Wyspie sp. z o.o. 
w Żarach (katering)

Jolanta Dankiewicz
Wiesław Olszański

31.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sulechowie (katering)

Beata Kucuń

32.
Wojewódzka Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Gorzowie Wielkopolskim

Dorota Konaszczuk

Kontrola rozpoznawcza R/16/009

1.

Delegatura NIK 
w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne   
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, 

(katering)

Konrad Łukaszewski 
Iwona Bednarek

2.
Pabianickie Centrum Medyczne  

sp. z o.o. Pabianice 
(kuchnia własna)

Agnieszka Owczarek

W wystąpieniach pokontrolnych zastosowano oceny opisowe.

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano wystą-
pienia pokontrolne zawierające oceny badanej działalności. W wystąpie-
niach po kontroli P/17/084 sformułowano łącznie 44 wnioski pokon-
trolne, z czego 26 zrealizowano, 12 wniosków pozostaje w trakcie realizacji. 
W ramach kontroli rozpoznawczej R/16/009 sformułowano łącznie cztery 
wnioski pokontrolne – wszystkie wnioski zrealizowano136.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, 
a zwłaszcza poprawy jakości żywienia w szpitalach, w wystąpieniach 
do skontrolowanych jednostek Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:
–  właściwą organizację procesu żywienia pacjentów, w tym wyznaczenie 

osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją żywienia pacjentów 
oraz weryfikację, uaktualnienie i bezwzględne przestrzeganie wdrożo-
nych procedur; 

–  planowanie wyżywienia adekwatnie do stanu zdrowia pacjentów, 
z uwzględnieniem wymagań istotnych z punktu widzenia prawidłowego 
żywienia chorych;

–  jednoznaczne i wyczerpujące opisywanie przedmiotu zamówienia na pro-
dukty spożywcze, w sposób uwzględniający w szczególności wszystkie 
wymagania i okoliczności mające zapewnić odpowiednie standardy żywie-
nia pacjentów, w tym dotyczące składu i wartości odżywczych oraz środ-
ków transportu;

–  prowadzenie rzetelnego nadzoru nad realizacją umów na dostawę pro-
duktów żywnościowych i posiłków dla pacjentów szpitali oraz skuteczne 
egzekwowanie od dostawców należytego wykonywania umów;

136   Według stanu na 3 stycznia 2018 r.

Pozostałe informacje 
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–  rzetelne informowanie pacjentów o wszystkich alergenach występują-
cych w produktach użytych do przygotowania posiłków;

–  przyjmowanie do opracowywania jadłospisów wartości energetycz-
nych i odżywczych produktów wskazanych na ich etykietach oraz pro-
wadzenie rzetelnej kontroli jadłospisów otrzymywanych od firm kate-
ringowych pod względem poprawności wykazywanych w nich danych 
w zakresie wartości energetycznej oraz poziomu poszczególnych skład-
ników odżywczych.

Z otrzymanych informacji o realizacji wniosków pokontrolnych wynika m.in., 
że kierownicy kontrolowanych szpitali podjęli działania mające na celu:
–  prawidłową organizację procesu żywienia pacjentów, w tym doprecyzo-

wanie zakresów obowiązków pracowników;  
–  weryfikację, aktualizację i doprecyzowanie obowiązujących w szpitalach 

procedur;
–  zwiększenie nadzoru nad żywieniem pacjentów oraz skuteczności egze-

kwowania należytej realizacji umów dostawy, w tym poprzez zatrudnie-
nie dodatkowego personelu zobowiązanego do kontroli dostaw produk-
tów, opracowanie elektronicznego rejestru zamówień posiłków, zakup 
programów komputerowych wspomagających weryfikację jadłospisów;

–  układanie jadłospisów z uwzględnieniem rzeczywistych wartości ener-
getycznych i odżywczych produktów wskazanych przez ich producen-
tów na etykietach;

–  zapewnienie ciągłości dostaw posiłków (opracowano harmonogram 
realizacji zamówień publicznych);

–  rzetelne informowanie pacjentów o wszystkich alergenach występują-
cych w produktach użytych do przygotowania posiłków.

Zapowiedziano również przeprowadzenie dodatkowych szkoleń personelu 
z zakresu GMP, GHP i HACCP, zwiększenie częstotliwości kontroli realiza-
cji umów oraz zadeklarowano, że w kolejnych postępowaniach w sprawie 
zamówień publicznych sporządzany będzie szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawierający w szczególności oczekiwania – w przypadku pro-
wadzenia kuchni własnej – w zakresie składu produktów, a w przypadku 
zamówień na dostawę posiłków – w zakresie wartości odżywczych zama-
wianych posiłków oraz ilości środków spożywczych użytych do ich wypro-
dukowania.
Szpital w Opocznie poinformował, że wobec stwierdzonych przez NIK nie-
prawidłowości podejmie działania w celu zamknięcia kuchni i przejścia 
na system outsourcingu.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego złożył Minister Zdrowia. 
Z trzech złożonych zastrzeżeń Kolegium NIK uwzględniło w części dwa 
zastrzeżenia, jedno zastrzeżenie – oddaliło.

Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o NIK oraz art. 93 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych, Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiado-
mienie o stwierdzonym w toku kontroli przypadku naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, polegającym na zapłacie przez szpital w Iłży odsetek 
w wysokości 17,5 tys. zł za nieregulowanie w terminie zobowiązań finanso-
wych wobec firmy kateringowej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowie-
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dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiąza-
nia jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata 
odsetek. 

Finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 33,3 tys. zł i stanowiły kwoty 
wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa. 

Działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli 
skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, o któ-
rym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy o bżż, tj. zatrudniania w szpi-
talach w Iłży i Poddębicach osób nieposiadających orzeczeń lekarskich 
do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wyko-
nywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia 
zakażenia na inne osoby, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 2 
ustawy o bżż.

Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni w Warszawie i w Łodzi poin-
formowali, że w związku ze stwierdzonymi w szpitalach w Iłży i w Poddębi-
cach nieprawidłowościami, na podstawie art. 100 pkt ust. 1 pkt 11 ustawy  
o bżż, na osoby winne zaniedbań nałożono grzywny oraz polecono wzmo-
żenie nadzoru nad ciągłością orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epide-
miologicznych osób pracujących w styczności z żywnością.
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-
-ekonomicznych

Produkcję lub obrót żywnością w prawie unijnym uregulowano m.in. w nastę-
pujących aktach prawnych:
–  rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych137;
–  rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowa-
dzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywno-
ściowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt138;

–  rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeń-
stwa żywności139;

–  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności140.

Wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żyw-
ności i żywienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
określone zostały w ustawie o bżż i rozporządzeniach wykonawczych 
wydanych na jej podstawie.

W art. 3 ust. 3 pkt 8, 9 i 41 ustawy o bżż określono definicje GHP, GMP 
i HACCP. I tak:
–  dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice – GHP) są to dzia-

łania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być 
spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, 
aby zapewnić bezpieczeństwo żywności;

–  dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice – GMP)  
– w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być pod-
jęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odby-
wała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej 
przeznaczeniem;

–  system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Ana-
lysis and Critical Control Points), zwany dalej „systemem HACCP” – jest 
to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez 

137   Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. s. 1, ze zm.

138   Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004 r. s. 1 ze zm.

139   Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002 r. s. 1, ze zm.

140   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE  
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011,  
s. 18, ze zm.).

Produkcja i obrót 
żywnością w prawie  

Unii Europejskiej

GHP, GMP, HACCP
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identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań 
zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas prze-
biegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma 
również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
oraz ustalenie działań korygujących.

Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 przedsiębiorcy 
są zobowiązani do opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury na pod-
stawie zasad systemu HACCP, w ramach której przedsiębiorca może sam 
we własnym zakresie ustalić metody i sposób przeprowadzania kontroli 
wewnętrznej. Rozporządzenie to pozwala na wprowadzenie zasad opartych 
na systemie HACCP w sposób elastyczny, aby mogły być stosowane w każ-
dej sytuacji. Wprowadzanie systemu HACCP nie jest uzależnione od ilości 
osób pracujących w danym zakładzie czy od tego czy produkt jest opako-
wany, ale od zagrożenia związanego z całym etapem produkcji.

Na podstawie rozdziału XII załącznika II do rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004 przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenia personelu pra-
cującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej 
pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad systemu HACCP.

Tryb i zasady przeprowadzania kontroli urzędowych w zakresie oceny 
wdrożenia GHP,GMP i zasad HACCP określone zostały w art. 10 pkt. 2 roz-
porządzenia (WE) nr 882/2004.

Wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością, zostały 
określone w załączniku nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Zgod-
nie z rozdziałem I tego załącznika pomieszczenia, w których wykonywane 
są czynności związane z produkcją i obrotem żywnością muszą być utrzy-
mywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, 
a ich wyposażenie, wystrój i konstrukcja mają eliminować ryzyko jej zanie-
czyszczenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Wymagania higieniczne wobec podmiotów działających na rynku spożyw-
czym oraz osób pracujących w styczności z żywnością określone zostały 
w Dziale IV Rozdział I ustawy o bżż. W art. 59 ust. 1 ustawy o bżż zobo-
wiązano podmioty działające na rynku spożywczym do przestrzegania 
w zakładach wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, 
zaś na podstawie art. 59 ust. 2 tej ustawy, osoba pracująca w styczności 
z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla 
celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wyko-
nywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesie-
nia zakażenia na inne osoby. Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy o bżż, spełnie-
nie wymagań określonych w rozdziale XII załącznika II do rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacją o przeprowadzonych 
szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace 
przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym 
za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie. Zgodnie 
zaś z art. 100 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, kto nie wdraża w zakładzie pro-
cedur opartych na zasadach systemu HACCP, produkcji lub obrotu żyw-
nością zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 

Wymagania higieniczne 
dla zakładów produkcji 
i obrotu żywnością
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rozporządzenia (WE) 852/2004 lub nie przestrzega wymagań higienicz-
nych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 1, podlega karze 
grzywny.

W art. 72 ust. 6 ustawy o bżż wskazano, że minister właściwy do spraw 
zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania obowią-
zujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, mając 
na względzie normy żywienia oraz wymagania zdrowotne. Do chwili 
obecnej, rozporządzenie takie nie zostało wydane.

W obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej141, brak jest normy prawnej, z której wynikałby 
obowiązek zapewnienia przez szpitale pacjentom zakwaterowania i  wyży-
wienia. Taki obowiązek wskazany został jedynie w przypadku stacjonar-
nych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, udzie-
lanych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno 
– opiekuńczym (art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy). 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określono 
definicję świadczenia towarzyszącego podając w art. 5 pkt 38, że należy 
rozumieć przez nie zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyży-
wienie w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie 
poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego 
zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwa-
rantowanego. 

Przepis określony w § 6 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych, przewiduje przesiewową ocenę stanu odżywienia osób przyjmowa-
nych do szpitala, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011, obowiązkiem szpitali jest także powiadomienie pacjentów 
o występowaniu alergenów w potrawach. Po przyjęciu do szpitala lekarz 
lub dietetyk powinni zapytać pacjenta o ewentualne alergie pokarmowe lub 
nietolerancje, a dział żywienia zapewnić odpowiednie wyżywienie.

Nadzór sanitarny w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia sprawo-
wany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z usta-
wowymi kompetencjami obejmuje on zarówno aspekt produkcji, jak i dys-
trybucji tych produktów. Sprawowany jest m. in. poprzez kontrole planowe 
i interwencyjne, plany pobierania próbek, szybką wymianę informacji 
w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności 
i Paszach RASFF oraz w ramach współpracy pomiędzy innymi uprawnio-
nymi organami urzędowej kontroli.

Zgodnie z art. 1 ustawy o Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Sani-
tarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, 

141  Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.
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m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żyw-
ności, żywienia i przedmiotów użytku w celu ochrony zdrowia ludzkiego 
przed niekorzystnym wpływem, szkodliwości i uciążliwości środowisko-
wych, zapobiegania powstawania chorób. Wykonywanie powyższych zadań 
polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego 
(art. 2). Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a tej ustawy, do zakresu działania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitar-
nego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących warunków produkcji, 
transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywie-
nia zbiorowego, a także nadzoru nad jakością zdrowotną żywności.

Kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności, handlu i usług 
należy do zadań Inspekcji Handlowej, określonych w art. 3 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej142.

142  Dz. U. z 2017 r. poz. 1063.
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6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej  
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 524).

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261).

3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1063).

4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 
ze zm.).

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2295).

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji 
sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. Nr 48, poz. 283).

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy 
inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, 
poz. 635).

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie 
w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, 
poz. 683).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 
wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających 
urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 730).

1. Rozporządzenie (WE) nr 178 /2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiającego ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1, ze zm.).

2. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1, ze zm.).

Ustawy  
i rozporządzenia

Wybrane akty prawa 
Unii europejskiej
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3. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1, ze zm.).

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia  
Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

1. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, pod redakcją 
prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza, Instytut Żywności i Żywienia, 
Warszawa 2012.

2. Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalu, pod redakcją 
prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza, Instytut Żywności i Żywienia, 
Warszawa 2011.

Literatura fachowa
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6.4.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację  
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Minister Zdrowia
7. Główny Inspektor Sanitarny
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
9. Sejmowa Komisji Zdrowia

10. Senacka Komisji Zdrowia
11. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
12. Rzecznik Praw Pacjenta
13. Rzecznik Praw Obywatelskich
14. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
15. Biuro Analiz Sejmowych
16. Biblioteka Sejmowa
17. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP
18. Wojewodowie: Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podkarpacki, Mazowiecki, 

Lubuski, Łódzki   
19. Marszałkowie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 

podkarpackiego, mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego 
20. Prezydenci Miast: Gdańska, m.st. Warszawy
21. Starostowie powiatów: poddębickiego, opoczyńskiego, kutnowskiego, 

makowskiego, radomskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, bytowskiego, 
starogardzkiego, żarskiego, zielonogórskiego, jarosławskiego, 
kolbuszowskiego, leżajskiego.
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra     


