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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/056 – Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler 1. Marta Wojnarska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/148/2016 z 14 października 2016 r. 

2. Hubert Brzozowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/171/2016 z 6 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów (Szpital) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Czech, Dyrektor Szpitala 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie Szpital prawidłowo organizował i zapewniał pacjentom 
dostępność świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, finansowanych ze środków publicznych 
w ramach umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia (MOW NFZ) w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa 
szpitalnego.  
Szpital spełniał przewidziane prawem3 warunki lokalowe i sprzętowe w Laboratorium 
Analitycznym i Pracowni Mikrobiologii, które funkcjonowały w strukturze Działu Diagnostyki 
Laboratoryjnej (DDL) oraz w Pracowni Serologii (funkcjonującej w strukturze Pracowni 
Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi). Dla aparatury badawczej oraz sprzętu, 
stanowiącego wyposażenie laboratorium, prowadzono wymaganą dokumentację oraz 
systematycznie dokonywano ich przeglądów technicznych. Czynności diagnostyki 
laboratoryjnej były wykonywane przez pracowników posiadających właściwe kwalifikacje 
zawodowe oraz była zapewniona dostępność diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z trybem 
udzielania świadczeń, w celu bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami 
diagnostyki laboratoryjnej i weryfikacji zgodności badania z obowiązującymi procedurami. 
Kierownik Laboratorium Działu Diagnostyki posiadała tytuł specjalisty z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej, natomiast zastępca kierownika Laboratorium Działu Diagnostyki, 
odpowiedzialna za prowadzenie Pracowni Mikrobiologii, nie posiadała tytułu specjalisty 
w zakresie mikrobiologii (posiadała I stopień specjalizacji z zakresu mikrobiologii), 
a kierownik Pracowni Serologii nie posiadała wymaganej specjalizacji w dziedzinie 
laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. 
Szpital zapewnił bieżący dostęp do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. Spełnione były 
również standardy jakości określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 
2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 

                                                      
1 Lata 2015-2016 (do czasu zakończenia kontroli) z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające 

wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3 Określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem MZ 
w sprawie wymagań w medycznym laboratorium diagnostycznym. 
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i mikrobiologicznych4. Opracowano i wdrożono wszystkie wymagane procedury, 
prowadzono rejestr błędów przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych, które były 
systematycznie raportowane i analizowane. Rzetelnie prowadzono wewnątrzlaboratoryjną 
kontrolę jakości oraz uczestniczono w krajowych i międzynarodowych programach 
zewnętrznej oceny jakości badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych, 
uzyskując pozytywne wyniki. System organizacji badań oraz nadzór nad transportem 
materiału biologicznego pozwalał na ich wykonywanie w czasie umożliwiającym uzyskanie 
wiarygodnych wyników badań. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 
zapewniała przeprowadzanie oceny zakażeń szpitalnych oraz sytuacji epidemiologicznej. 
W kontrolowanym okresie Szpital przekazał do wykonania czterem podwykonawcom 
badania laboratoryjne, które stanowiły odpowiednio: 0,5% w 2015 r. i 0,4% w 2016 r. 
(do 30 września) badań wykonanych w DDL. Należności z tytułu wykonanych przez 
podwykonawców badań były regulowane terminowo. Szpital sprawował rzetelny nadzór nad 
realizacją świadczeń przez podwykonawców. Stwierdzona w tym zakresie nieprawidłowość 
dotyczyła nieprzeprowadzenia konkursu ofert przed zawarciem umowy z jednym 
z podwykonawców oraz zawarcia tej umowy na czas nieokreślony. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w laboratorium diagnostycznym 

1.1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

Szpital posiadał aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (Księga 
rejestrowa nr 000000005908). Świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej były 
realizowane w DDL, w skład którego wchodziło Laboratorium Analityczne i Pracownia 
Mikrobiologii, oraz w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, w ramach 
której funkcjonowała Pracownia Serologii. 
Szpital posiadał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie5 
o spełnianiu wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą6. 

(dowód: akta kontroli str. 16-30, 31-44, 50-71) 

Laboratorium Analityczne, Pracownia Mikrobiologii oraz Pracownia Serologii, zgodnie 
z art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej7 zostały wpisane 
do ewidencji laboratoriów, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, 
pod numerem odpowiednio: 0391, 0081 i 1838. 

(dowód: akta kontroli str. 45-49) 

W Szpitalu funkcjonował Zakład Patomorfologii, w którym wykonywano m.in. badania 
histopatologiczne oraz diagnostykę cytologiczną. W 2015 r. wykonano 29.692 badania 
histologiczne i 6.511 badań cytologicznych, a w 2016 r. odpowiednio: 34.912 i 6.086 takich 
badań. W strukturze tego Zakładu nie wyodrębniono medycznego laboratorium 
diagnostycznego. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że Zakład Patomorfologii pracuje zgodnie ze 
standardami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Patologów, a nie w oparciu 
o przepisy ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Chemicznej obróbki tkanek pobranych od 
pacjenta dokonuje laborant pod nadzorem lekarza patomorfologa, a nie diagnosta 
laboratoryjny. Oceny preparatu dokonuje wyłącznie lekarz z drugim stopniem specjalizacji, 
w żadnym zaś przypadku nie diagnosta laboratoryjny. Zatem czynności dokonywane 
w Zakładzie Patomorfologii nie mają charakteru czynności diagnostyki laboratoryjnej, 

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r., poz. 1665, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych. 

5 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie nr 245/2012 z 30 listopada 2012 r. 

6 Dz. U. z 2012 r., poz. 739. 

7 Dz. U. z 2016 r., poz. 2245 , zwana dalej ustawą o diagnostyce laboratoryjnej. 
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o których mowa w art. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, jak również nie są 
wykonywane w laboratorium diagnostycznym w rozumieniu art. 1a ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 62-66, 247, 249, 1659) 

1.2. Warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe laboratorium diagnostycznego 

Pomieszczenia DDL spełniały wymagania określone w rozporządzeniu MZ w sprawie 
wymagań w medycznym laboratorium diagnostycznym. W DDL wyodrębniono 
pomieszczenia wyszczególnione w § 4 ust. 1-5 tego rozporządzenia, tj.: 

 pomieszczenia główne, w skład których wchodziły: punkt przyjęć i rozdziału materiału 
do badań, pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej8 oraz 
pomieszczenia administracyjne; 

 pomieszczenia specjalne, w skład których wchodziły pomieszczenia magazynowe9 
i pomocnicze10; 

 pomieszczenia socjalne, w skład których wchodziły: pokój socjalny, toaleta 
z prysznicem i WC personelu oraz szatnia personelu; 

 pomieszczenia służące do obsługi pacjentów, w skład których wchodziły: dwa 
pomieszczenia Centralnego punktu pobierania materiału (rejestracja i pokój pobrań) 
wraz z poczekalnią i urządzeniami sanitarnohigienicznymi dla pacjentów, punkt 
wydawania wyników i informacji, w którym prowadzona była również rejestracja badań 
pilnych wraz z poczekalnią. 

Wszystkie pomieszczenia zostały prawidłowo oznakowane, w sposób umożliwiający 
ich identyfikację. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-74, 75) 

DDL posiadał wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności, w tym 
podstawowe, pomiarowo-badawcze, umożliwiające pobieranie materiału, zapewniające 
bezpieczeństwo i higienę pracy oraz laboratoryjny system informatyczny ProfLab. DDL 
został wyposażony w aparaturę pomiarowo-badawczą dostosowaną do rodzaju 
wykonywanych badań, umożliwiającą stosowanie metod badawczych zgodnych 
z aktualnym stanem wiedzy. Na wyposażeniu DDL pozostawały m.in. następujące 
przyrządy i urządzenia pomiarowo-badawcze oraz przyrządy pomocnicze: 

 analizator koagulologiczny BCS XP wraz z analizatorem Sysmex CA 660 (stanowisko 
koagulologii), 

 aparat do badań biochemicznych i immunochemicznych Cobas 6000, typu c501/e601 
(stanowiska biochemii, immunodiagnostyki i wirusologii), 

 aparat do badania biochemicznego LabUMat2 i osadu moczu UriSed2 (stanowisko 
analiz ogólnych), 

 mikroskop NICON E600 (stanowisko hematologii manualnej), 

 urządzenie badawcze VITEK 2Compact 15, służące do identyfikacji drobnoustrojów 
chorobotwórczych i oznaczenia lekowrażliwości (stanowisko bakteriologii), 

 analizator Analyzer I-2P, służący do wykonywania odczynów serologicznych metodą 
ELISA (stanowisko bakteriologii), 

 dwie wirówki CENTRIFUGE 5804R (punkt przygotowania i rozdziału materiału 
do badań), 

                                                      
8 W skład których wchodziły: w zakresie Laboratorium Analitycznego stanowiska: koagulologii, parametrów krytycznych, 

hematologii, biochemii, immunodiagnostyki, wirusologii, monitorowania leków, białek, hematologii manualnej, kontroli jakości 
badań oraz analiz ogólnych, a w zakresie Pracowni Mikrobiologii stanowiska bakteriologiczne (bakteriologia I i bakteriologia 
II oraz stanowisko serologii mikrobiologicznej). 

9 Magazyn odczynników, magazyn podręczny (papierniczo-gospodarczy), skład porządkowy, klimatyzowany magazyn 
(odczynniki przechowywane w lodówkach z monitoringiem temperatur, substancje szkodliwe i niebezpieczne 
przechowywane w zamkniętej szafie pancernej, materiał biologiczny przed i po wykonaniu badań przechowywany 
w lodówkach i zamrażarkach z monitorowaną temperaturą), magazyn nr 21 (magazyn odczynników DDL ewidencjonowany 
w programie komputerowym Gospodarka materiałowa, obsługiwany i rozliczany przez osoby materialnie odpowiedzialne 
z DDL), w którym przechowywane są odczynniki na potrzeby laboratorium, pokój cieplarek, magazyn akcesoriów 
analizatorów (części zapasowe), pomieszczenie do przechowywania pożywek. 

10 Brudownik, zmywalnia, stanowisko z dygestorium do barwienia preparatów krwi obwodowej i szpików, stanowisko posiewu 
kałów i materiałów płynnych. 
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 sorter próbek Cobas p 512, służący do sortowania (ściągania zleceń, przygotowania 
probówek do badań) oraz do bankowania probówek po wykonaniu badań (punkt 
przygotowania i rozdziału materiału do badań), 

 cieplarka CLN 53 STD (pokój cieplarek). 

Spośród wymienionych wyżej urządzeń siedem o łącznej wartości 1.653 tys. zł, 
wyprodukowanych w latach 2011-2016, było dzierżawionych przez Szpital, a pozostałe trzy 
o łącznej wartości 38,3 tys. zł stanowiły jego własność. 

Dla aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium 
prowadzono dokumentację stosownie do postanowień § 5 ust. 4 rozporządzenia MZ 
w sprawie wymagań w medycznym laboratorium diagnostycznym. 

Wybrana do badania ww. aparatura medyczna była właściwie oznakowana oraz poddawana 
badaniom i kontroli (przeglądom technicznym). Poza przeglądem okresowym mikroskopu 
i cieplarki laboratoryjnej, przeglądy techniczne badanych urządzeń zostały wykonane 
zgodnie z zaleceniami producentów i autoryzowanego serwisu.  

Kontrolowany mikroskop i cieplarka laboratoryjna były serwisowane przez Sekcję Aparatury 
i Gazów Medycznych Szpitala. Przegląd techniczny tych urządzeń w 2016 r. został 
dokonany po upływie odpowiednio 16 i 18 dni od daty zaleconego przeglądu11. Kierownik 
Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych Szpitala wyjaśniła, że przegląd okresowy cieplarki 
został częściowo wykonany przez pracowników Sekcji 26 kwietnia 2016 r. w zakresie 
kontroli poprawności jej działania (pomiar temperatury, oględziny wzrokowe). W związku 
z brakiem możliwości wykonania testu według normy 3253 skontaktowano się 
z producentem urządzenia i uzyskano informację, że cieplarka powinna przechodzić test 
bezpieczeństwa elektrycznego według normy 60601 Class II. Po uzyskaniu tej informacji 
pracownicy Sekcji 13 maja 2016 r. wykonali przegląd cieplarki według otrzymanych zaleceń. 
W przypadku mikroskopu Kierownik Sekcji wyjaśniła, że zlecenie wykonania przeglądu 
technicznego rozpoczęto 20 lipca 2016 r., jednak serwis zewnętrzny wykonał przegląd 
dopiero 16 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 72-75, 76-229) 

W protokole z kontroli przeprowadzonej w maju 2016 r. w Pracowni Serologii przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (RCKiK) wskazano, że 
Pracownia jest wyposażona w niezbędny sprzęt i aparaturę do wykonywania badań 
z zakresu serologii transfuzjologicznej. Wyposażenie to obejmuje: cieplarkę Incucell 55, trzy 
wirówki laboratoryjne MPW z możliwością regulacji obrotów i czasu wirowania, chłodziarkę 
Beco do przechowywania „przebadanych” próbek krwi pacjentów i dawców (drenów) oraz 
odczynników i krwinek wzorcowych, chłodziarkę Bolarus do przechowywania odczynników 
i KKCz przeniesionego z Banku Krwi na okres wykonywania próby zgodności serologicznej, 
dwie wirówki firmy Dia-Med, inkubator firmy Dia-Med, trzy pipety automatyczne firmy Dia-
Med. Wszystkie ww. urządzenia posiadają paszporty techniczne z aktualnymi wpisami 
dotyczącymi przeglądów technicznych, okresowych czynności konserwacyjnych, awarii i ich 
usunięcia. Posiadana aparatura jest systematycznie walidowana. Wszystkie użytkowane 
chłodziarki oraz cieplarka wyposażone są w dwa skalibrowane termometry umieszczone 
góra-dół. Monitoring temperatury w chłodziarkach, cieplarce oraz inkubatorze prowadzony 
i dokumentowany jest (w formie protokołów) trzy razy na dobę, co osiem godzin. W tym 
zakresie RCKiK stwierdziło brak wykazu pracowników przeszkolonych i upoważnionych 
do obsługi wirówek MPW oraz chłodziarek, co zostało uzupełnione przez Szpital w ramach 
realizacji zaleceń pokontrolnych RCKiK. 

(dowód: akta kontroli str. 1291-1293, 1298) 

Stan zatrudnienia na: 31 grudnia 2015 r., 30 czerwca i 30 września 2016 r. wynosił w: 

 DDL łącznie 33 osoby, przy czym na koniec 2015 r. 32 osoby na podstawie umowy 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, a w 2016 r. 32 osoby na podstawie umowy o pracę, w tym 31 osób 

                                                      
11  Przegląd mikroskopu został wykonany 16 sierpnia 2016 r., a termin zalecanego przeglądu technicznego był wyznaczony na 

lipiec 2016 r., natomiast przegląd cieplarki laboratoryjnej został wykonany 13 maja 2016 r., a termin zalecanego przeglądu 
technicznego był wyznaczony na 24 kwietnia 2016 r. (niedziela, więc kolejny dzień roboczy to 25 kwietnia 2016 r.). 



 

6 

w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, 

 Pracowni Serologii dziewięć osób, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

Spośród 33 pracowników zatrudnionych w DDL dwie osoby były zatrudnione na stanowisku 
starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, sześć osób na stanowisku asystent diagnostyki 
laboratoryjnej, pięć osób na stanowisku młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, jedna 
osoba na stanowisku młodszy asystent, jedna osoba na stanowisku kierownik zespołu 
techników analityki medycznej (osoba odpowiedzialna), dziewięć osób na stanowisku 
starszy technik analityki medycznej, trzy osoby na stanowisku technik analityki medycznej, 
dwie osoby na stanowisku starszy laborant, po jednej osobie na stanowiskach starsza 
sekretarka, rejestratorka medyczna i sekretarka, rejestratorka medyczna oraz dwie osoby 
na stanowisku starsza pielęgniarka. 

Spośród dziewięciu pracowników Pracowni Serologii jedna osoba była zatrudniona na 
stanowisku starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, dwie osoby w 2015 r. na stanowisku 
asystent diagnostyki laboratoryjnej, a w 2016 r. po jednej osobie na stanowisku asystent 
i młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, dwie osoby na stanowisku młodszy asystent 
oraz cztery osoby na stanowisku starszy technik analityki medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 230-234) 

Praca DDL była organizowana i nadzorowana przez Koordynatora DDL. Pracą laboratorium 
analityczno-mikrobiologicznego kierowała Kierownik Laboratorium DDL przy pomocy 
Zastępcy Kierownika. Kierownik Laboratorium była zatrudniona na stanowisku starszy 
asystent diagnostyki laboratoryjnej i posiadała wykształcenie wyższe (mgr analityki 
medycznej), tytuł diagnosty laboratoryjnego (nr 2874) oraz tytuł specjalisty drugiego stopnia 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Zastępca Kierownika była zatrudniona na stanowisku 
asystent diagnostyki laboratoryjnej i posiadała wykształcenie wyższe, tytuł diagnosty 
laboratoryjnego (nr 4366) oraz pierwszy stopień specjalizacji w zakresie mikrobiologii (tytuł 
mgr biologii specjalista mikrobiologii). Według zakresu czynności z 2 listopada 2016 r. była 
ona odpowiedzialna za Pracownię Mikrobiologii, a według poprzedzającego zakresu 
czynności (z 30 maja 2006 r.) pełniła funkcję kierownika Pracowni Mikrobiologii. 

Pracą Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi kierowała i za jej pracę 
odpowiadała kierownik tej Pracowni. Kierownik Pracowni Serologii była zatrudniona na 
stanowisku starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej i posiadała wykształcenie wyższe 
(mgr analityki medycznej), tytuł diagnosty laboratoryjnego (nr 2871) oraz tytuł specjalisty 
drugiego stopnia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 67-69, 230-234, 238-246, 247, 249, 1719-1722, 1826-1827) 

Spośród 28 pracowników DDL wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej 13 osób 
(zatrudnionych na stanowiskach starszy asystent, asystent i młodszy asystent) posiadało 
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, 13 kolejnych osób (zatrudnionych 
na stanowiskach starszy technik i technik analityki medycznej) posiadało tytuł technika 
analityki medycznej, a dwie osoby (zatrudnione na stanowisku starszy laborant) posiadały 
tytuł technika chemika. 
Spośród dziewięciu pracowników Pracowni Serologii wykonujących czynności diagnostyki 
laboratoryjnej pięć osób (zatrudnionych na stanowiskach starszy asystent, asystent 
i młodszy asystent) posiadało prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, 
a pozostałe cztery osoby (zatrudnione na stanowisku starszy technik analityki medycznej) 
posiadały tytuł technika analityki medycznej. Wszyscy pracownicy Pracowni Serologii 
posiadali zaświadczenie uprawniające odpowiednio diagnostów laboratoryjnych 
do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników 
analityki medycznej do wykonywania badań immunohematologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 230-234, 1723-1729, 1816) 

Laboratorium analityczno-mikrobiologiczne było zaliczone do Typu 2 i posiadało dodatkowo 
pracownię o profilu toksykologicznym. Laboratorium Analityczne pracowało 24 godziny 
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na dobę przez siedem dni w tygodniu12, natomiast Pracownia Mikrobiologii pracowała 
codziennie od poniedziałku do piątku, a w soboty i święta w zakresie jej działalności 
prowadzony był dyżur. Pracownia Serologii była czynna całą dobę we wszystkie dni 
tygodnia, jako godziny pracy zasadniczej i dyżury. 
Spośród osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej w DDL jedna osoba była 
zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, a pozostałe na podstawie umowy 
o pracę. Jedna z umów o pracę była zawarta na czas określony (do 3 stycznia 2017 r.), 
a pozostałe na czas nieokreślony. Spośród osób wykonujących czynności diagnostyki 
laboratoryjnej w Pracowni Serologii wszystkie osoby były zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę, przy czym siedem osób na czas nieokreślony, a dwie osoby na czas określony 
(odpowiednio do 1 października 2017 r. i 20 marca 2019 r.). 
Obowiązująca w trakcie kontroli umowa cywilnoprawna z koordynatorem DDL była zawarta 
do 31 grudnia 2017 r., a jej przedmiotem było m.in. zarządzanie w zakresie organizacji 
pracy w DDL. W umowie tej określono, że miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych był 
DDL oraz inne miejsce w razie wystąpienia ze strony Szpitala potrzeby udzielania 
świadczeń w innym miejscu. Świadczenia miały być udzielane we wszystkich dniach 
tygodnia. Koordynator DDL była zobowiązana do pozostawania w gotowości udzielania 
świadczeń zdrowotnych w uzgodnionych dniach i godzinach, w ilościach uzależnionych od 
aktualnych potrzeb Szpitala, w oparciu o ustalone harmonogramy, jak również do udzielania 
świadczeń zdrowotnych na wezwanie Dyrektora Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 67-69, 232-234, 252-254) 

Badanie harmonogramów pracy oraz list obecności 13 diagnostów laboratoryjnych 
z wybranych siedmiu miesięcy kontrolowanego okresu13 wykazało, że w DDL była 
zapewniona dostępność diagnosty laboratoryjnego zgodnie z trybem udzielania świadczeń 
zdrowotnych i profilem laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 232-234, 255-332) 

W protokole z kontroli przeprowadzonej w maju 2016 r. w Pracowni Serologii przez RCKiK 
wskazano, że fachowy personel obowiązuje system zmianowy 12-godzinny i dyżurowy  
24-godzinny, przy czym technicy pracują wyłącznie w systemie zmianowym, a diagności 
laboratoryjni zmianowym i dyżurowym. Dyżury są pełnione przez diagnostów 
laboratoryjnych wyłącznie w soboty, niedziele i święta. W każdy dzień tygodnia w godzinach 
od 900 do 2100 badania są wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej 
jednego diagnostę laboratoryjnego posiadającego wymagane uprawnienia. Godziny nocne 
obsadzane są wyłącznie przez diagnostę laboratoryjnego. W związku z taką organizacją 
pracy wszystkie wyniki badań immunohematologicznych są autoryzowane, natomiast 
badania wykonywane są przez jedną osobę (diagnostę laboratoryjnego) tylko w godzinach 
nocnych. Kierownik Pracowni Serologii włączony jest w system zmianowy i dyżurowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1291-1292) 

W działalności Szpitala w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Według regulaminu organizacyjnego Szpitala14 w skład DDL wchodziło Laboratorium 
Analityczne i Pracownia Mikrobiologii, które posiadały odrębny wpis do ewidencji 
laboratoriów. Pracą laboratorium analityczno-mikrobiologicznego kierowała kierownik 
laboratorium przy pomocy zastępcy kierownika. Kierownik Laboratorium Działu 
Diagnostyki posiadała tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, a Zastępca Kierownika Laboratorium Działu Diagnostyki, odpowiedzialna 
za prowadzenie Pracowni Mikrobiologii, nie posiadała tytułu specjalisty w zakresie 
mikrobiologii (uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakresie mikrobiologii i tytuł 
mgr biologii specjalista mikrobiologii z 1987 r.). 

                                                      
12 Od poniedziałku do piątku 700-1435 wykonywało badania rutynowe i specjalistyczne; 1435-700 wykonywało badania „pilne” 

zgodnie z wykazem znajdującym się w laboratorium; w okresie zagrożenia toksykologicznego (sezon grzybowy) 
funkcjonował dodatkowy dyżur diagnosty „pod telefonem”; centralny punkt pobrań DDL czynny był od 700-1435 
od poniedziałku do piątku. 

13 Tj. styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. oraz luty, maj i sierpień 2016 r. 

14 Regulamin Organizacyjny Szpitala stanowił załącznik nr 1 do zarządzenia nr 190/2016 Dyrektora Szpitala z 10 października 
2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W zakresie czynności z 2 listopada 2016 r. wskazano, że zastępca kierownika (pełniąca 
tę funkcję od 1 stycznia 2010 r.) była odpowiedzialna za prowadzenie Pracowni 
Mikrobiologii, a poprzednio obowiązujący zakres obowiązków (z 30 maja 2006 r.) tej 
osoby opracowany był dla Kierownika Pracowni Mikrobiologii. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne, kierownikiem laboratorium jest osoba 
posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. Zgodnie z § 8 ww. 
rozporządzenia osoby zatrudnione na stanowisku kierownika laboratorium nie krócej niż 
rok przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które posiadały I stopień specjalizacji 
w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej lub nie posiadały 
specjalizacji, mogły być zatrudnione na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2012 r. Zgodnie natomiast z § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez 
diagnostów laboratoryjnych15 diagnosta laboratoryjny, który posiada specjalizację 
I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem 
uzupełniającym, o którym mowa w § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia i po zdaniu 
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w strukturze organizacyjnej DDL nie ma kierownika 
Pracowni Mikrobiologii, a Pracownią tą kieruje Zastępca Kierownika Laboratorium Działu 
Diagnostyki, oraz że osoba pełniąca tę funkcję nie jest specjalistą i nie używa takiego 
tytułu. Dyrektor Szpitala wskazała również, że jeden z pracowników Pracowni 
Mikrobiologii jest w trakcie specjalizacji z mikrobiologii od 2012 r. i zadeklarowała, 
że mogą zostać wprowadzone zmiany organizacyjne wewnątrz Pracowni. 

(dowód: akta kontroli str. 241-246, 1720, 1819, 1820-1821) 

2. Kierownik Pracowni Serologii nie posiadała tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej 
transfuzjologii medycznej.  

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. 
w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają 
pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami16, kierownikiem pracowni 
serologii lub immunologii transfuzjologicznej może być diagnosta laboratoryjny, mający 
tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub lekarz 
specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej. Zgodnie natomiast z § 42 ww. 
rozporządzenia na stanowisku kierownika pracowni serologii lub immunologii 
transfuzjologicznej do 31 grudnia 2015 r. mogła być zatrudniona osoba nieposiadająca 
kwalifikacji wskazanych w § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia pod warunkiem, że osoba ta 
posiadała zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań i autoryzacji wyników. 

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Kierownik Pracowni Serologii zwróciła się z prośbą 
o wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji z zakresu transfuzjologii klinicznej. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że stanowisko Kierownika Pracowni Serologii zajmuje 
osoba, która uzyskała specjalizację drugiego stopnia z zakresu analityki klinicznej 
w 2005 r., kiedy nie było rozdziału na poszczególne działy, jak np. serologia, biochemia. 
Wskazała, że obecnie liczba osób zajmujących stanowisko kierownika pracowni 
serologii posiadających specjalizację z zakresu transfuzjologii nie przekracza 45% 
w skali kraju, oraz że w Tarnowie nie ma osoby posiadającej tę specjalizację. Wskazała 
również, że Kierownik Pracowni Serologii posiada sześcioletnie doświadczenie 
na stanowisku kierowniczym, uprawnienia do wykonywania badań serologicznych 
od 1993 r. wydane przez RCKiK oraz 24-letnią praktykę w wykonywaniu badań 
immunohematologicznych. Dyrektor Szpitala wyjaśniła ponadto, że 16 sierpnia 2016 r. 
Zastępca Dyrektora Szpitala wyraził zgodę Kierownik Pracowni Serologii na rozpoczęcie 
specjalizacji z transfuzjologii klinicznej. Jednak z powodu zmiany zasad rekrutacji nabór 
został wstrzymany i specjalizacja nie została rozpoczęta. 

(dowód: akta kontroli str. 234, 247, 249, 251, 1721, 1722, 1817-1818) 

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r, poz. 683, uchylone z dniem 10 grudnia 2016 r. 

16 Dz. U. z 2013 r., poz. 5, obowiązujące nie dłużej niż do 11 września 2017 r. 
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2. Finansowanie diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego 

W 2015 r. Szpital osiągnął przychody ze sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 
w DDL w wysokości 417,1 tys. zł, a w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r.  
– 324,6 tys. zł. Koszt badań laboratoryjnych świadczonych na zewnątrz przez DDL wyniósł 
525,2 tys. zł w 2015 r. i 344,5 tys. zł w 2016 r. (do 30 września). Wynik finansowy 
w zakresie świadczenia tych usług na zewnątrz w 2015 i 2016 r. (do 30 września) był 
ujemny i wyniósł odpowiednio: 108,1 tys. zł i 19,9 tys. zł. 
W 2015 r. Szpital osiągnął również przychody ze sprzedaży świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi17 w wysokości 
7,8 tys. zł, a w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. – 5,7 tys. zł. Koszt badań 
laboratoryjnych świadczonych na zewnątrz przez tę Pracownię wyniósł 9,6 tys. zł w 2015 r. 
i 4,4 tys. zł w 2016 r. (do 30 września). Wynik finansowy w zakresie świadczenia tych usług 
laboratoryjnych na zewnątrz w 2015 r. był ujemny i wyniósł 1,8 tys. zł, a w 2016 r. 
(do 30 września) był dodatni i wyniósł 1,3 tys. zł. 
Przychody ze sprzedaży usług laboratoryjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych i osób 
fizycznych stanowiły w 2015 r. 0,27%, a według stanu na 30 września 2016 r. – 0,28% 
przychodów Szpitala ze sprzedaży usług zdrowotnych. 

Koszty ogółem DDL wyniosły 4.449,9 tys. zł w 2015 r. i 3.237,8 tys. zł w 2016 r. 
(do 30 września). Koszty badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, których 
świadczenia były finansowane ze środków publicznych18, wyniosły: 

 3.911,0 tys. zł w 2015 r., a ich udział w kosztach świadczeń finansowych ze środków 
publicznych stanowił 3%19, 

 2.884,1 tys. zł w 2016 r. (do 30 września), a ich udział w kosztach świadczeń 
finansowych ze środków publicznych stanowił 2,9%20. 

Koszty ogółem Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wyniosły 947,4 tys. zł 
w 2015 r. i 730,6 tys. zł w 2016 r. (do 30 września). Koszty badań laboratoryjnych 
wykonanych na rzecz pacjentów, których świadczenia były finansowane ze środków 
publicznych, wyniosły 937,7 tys. zł w 2015 r. i 726,2 tys. zł w 2016 r. (do 30 września), a ich 
udział w kosztach świadczeń finansowych ze środków publicznych stanowił w obydwu 
okresach 0,6%. 
Udział kosztów badań laboratoryjnych analitycznych i mikrobiologicznych ze środków 
publicznych w ramach realizowanych świadczeń przez Szpital (tj. na własne potrzeby) 
w kosztach tych badań ogółem wyniósł 87,9% w 2015 r. i 89,1% w 2016 r. (według stanu na 
30 września). 
Koszty bezpośrednie z tytułu świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w DDL w 2015 r. 
wyniosły 4.115,6 tys. zł i stanowiły 2,44% kosztów działalności operacyjnej Szpitala, 
a według stanu na 30 września 2016 r. – 2.965,2 tys. zł i stanowiły 2,19% kosztów 
działalności operacyjnej Szpitala. Koszty bezpośrednie z tytułu świadczeń wykonanych 
w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w 2015 r. wyniosły 890,9 tys. zł 

                                                      
17  W ewidencji księgowej Szpitala Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi funkcjonowała jako jeden ośrodek 

kosztów. 

18 Procedury medyczne w Szpitalu były wyceniane dla ośrodków proceduralnych, którym był m.in. DDL. Sposób kalkulacji 
kosztów normatywnych był oparty na materiałach i pracy ludzkiej, zużywanych w bezpośrednim procesie wykonywania 
procedury. Tak wycenione koszty normatywne stawały się podstawą do przyporządkowania poszczególnym procedurom 
określonej jednostki kalkulacyjnej, poprzez iloraz kosztów procedury przez najtańszą procedurę. W tej sytuacji procedura 
najtańsza miała wartość współczynnika, czyli wartość jednostki kalkulacyjnej „1”. Następnie, znając ilość wykonanych 
poszczególnych procedur, mnożono je przez wartość przyporządkowanych jednostek kalkulacyjnych i otrzymywano 
globalną wartość jednostek kalkulacyjnych wykonanych w całym ośrodku kosztów. Kolejnym etapem było uzyskanie 
jednostkowych kosztów jednostki kalkulacyjnej poprzez iloczyn kosztów całkowitych przez globalną wartość jednostek 
kalkulacyjnych. W ten sposób otrzymywano koszt jednostki kalkulacyjnej, który przemnażano przez poszczególne wartości 
jednostek przyporządkowanych do każdej procedury uzyskując jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych procedur. 
Jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych procedur stanowił cenę wewnętrzną po jakiej były obciążane poszczególne 
ośrodki kosztów korzystające z usług ośrodka proceduralnego, łącznie z usługami świadczonymi na zewnątrz. 

19 Dodatkowo poniesiono koszty badań laboratoryjnych na rzecz: Poradni profilaktycznej chorób piersi (0,8 tys. zł), Bloku 
operacyjnego (4,8 tys. zł), Apteki (2,4 tys. zł), Centralnej sterylizatorni (5,9 tys. zł) oraz Pralni (27 zł). 

20 Dodatkowo poniesiono koszty badań laboratoryjnych na rzecz: Poradni profilaktycznej chorób piersi (1,2 tys. zł), Bloku 
operacyjnego (1,8 tys. zł), Apteki (1,7 tys. zł), Centralnej sterylizatorni (4,4 tys. zł) oraz Administracja (16 zł). 

Opis stanu 
faktycznego 
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i stanowiły 0,53% kosztów działalności operacyjnej Szpitala, a według stanu na 30 września 
2016 r. – 688,8 tys. zł i stanowiły 0,51% kosztów działalności operacyjnej Szpitala 

(dowód: akta kontroli str. 333-354, 355-378, 379-382) 

Dyrektor Szpitala wskazała, że podejmowano działania w zakresie reorganizacji działalności 
laboratorium, w tym mające na celu zracjonalizowanie kosztów działalności laboratoryjnej. 
W 1998 r. przeprowadzono reorganizację laboratorium poprzez zmniejszenie jego 
powierzchni z 1.114 m2 do 587 m2 i zastąpienie pracowni analitycznych stanowiskami 
laboratoryjnymi. Stanowisko przyjmowania i rozdziału materiału zostało wyposażone 
w sorter automatyczny, który służy do rejestracji próbek, sortowania próbek do statywów, 
odkorkowania próbek, sortownia probówek do statywów archiwizujących po zakończonej 
analizie. Zlikwidowano stanowisko toksykologii, a usługi w tym zakresie wykonywane są 
przez podwykonawcę. Utworzenie stanowisk spowodowało optymalizację kosztów oraz 
przyspieszyło czas wykonania badań. Komasacja badań na jak najmniejszej liczbie 
aparatów spowodowała poprawę organizacji pracy i redukcję kosztów laboratorium. 
Od 2003 r. DDL wyposażono w laboratoryjny system informatyczny, który umożliwia 
rejestrację zleceń przy użyciu kodów kreskowych. Komunikacja dwukierunkowa 
laboratoryjnego systemu informatycznego z analizatorami w laboratorium eliminuje błędy 
i skraca czas analizy. Od 2010 r. laboratoryjny system informatyczny został zintegrowany 
z programem szpitalnym InfoMedica. Systematyczne monitorowanie kosztów laboratorium 
przyczyniło się do zlecenia podwykonawcom badań rzadko wykonywanych. W 2015 r. 
zarządzono dalsze obniżenie kosztów osobowych DDL poprzez likwidację dwóch stanowisk 
pracy, wprowadzenie systemu zmianowego pracy dla diagnostów 12/12 (oprócz dni 
świątecznych, w których pełniono dyżur całodobowy) i techników analityków – system 
zmianowy 12/12. Dodatkowo utworzono Centralny Punkt Pobierania Materiału, 
zmodernizowano i usprawniono obsługę pacjentów poprzez wprowadzenie systemu 
kolejkowego i drugiego stanowiska do pobierania materiału, a w 2011 r. wprowadzono 
system zamknięty do pobierania krwi. 

(dowód: akta kontroli str. 383, 384-387) 

2.2. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

W kontrolowanym okresie Szpital miał zawarte umowy na wykonywanie badań 
specjalistycznych z czterema placówkami medycznymi, tj. Diagnostyka Sp. z o. o. 
w Krakowie21, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (badania z zakresu 
cytogenetyki)22, Szpital Uniwersytecki w Krakowie (badania w kierunku prążków płynu 
mózgowo-rdzeniowego, toksykologii, Anty HIV)23 oraz Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II w Krakowie (diagnostyka gruźlicy)24. Poza umową z Diagnostyką 
Sp. z o. o, w przypadku pozostałych umów przed ich zawarciem nie było wymagane 
(ze względu na wartość zamówienia) zastosowanie procedury konkursu ofert, przewidzianej 
dla zamawiania świadczeń zdrowotnych. Umowa z Diagnostyką Sp. z o. o. została zawarta 
24 stycznia 2008 r. na czas nieokreślony, bez przeprowadzenia uprzednio konkursu ofert, 
co zostało szczegółowo przedstawione w części dotyczącej nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 388, 389-442) 

W 2015 r. zlecono wykonanie łącznie 3.446 badań specjalistycznych podwykonawcom, 
a w 2016 r. (do 30 września) – 2.606 badań specjalistycznych. Liczba tych badań stanowiła 
odpowiednio 0,5% i 0,4% liczby badań wykonanych w DDL w poszczególnych latach. Koszt 
badań zleconych podwykonawcom w 2015 r. wyniósł łącznie 205,2 tys. zł, a w 2016 r. 
(do 30 września) – 169,6 tys. zł.25 Badanie 20 rozliczeń z podwykonawcami, dokonanych 

                                                      
21 Umowa nr 10/08 z 24 stycznia 2008 r., zawarta na czas nieokreślony. 

22 Umowa nr 75/08 z 1 października 2008 r. ze zmianami, zawarta do 31 grudnia 2016 r. (aneks nr 6). 

23 Umowy: nr 4/15 z 29 grudnia 2014 r., zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.; nr 19/16 z 7 stycznia 2016 r., 
zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 

24 Umowy: nr 9/15 z 26 stycznia 2015 r., zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.; nr 74/15 z 15 grudnia 2015 r., 
zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 

25  Z tego koszt badań wykonanych przez: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: 1,2 tys. zł w 2015 r. i 1,4 tys. zł 
w 2016 r. (do 30 września), Szpital Uniwersytecki w Krakowie: 17,6 tys. zł w 2015 r. i 13,7 tys. zł w 2016 r. (do 30 września), 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie: 1,5 tys. zł w 2015 r. i 2,5 tys. zł w 2016 r. (do 30 września), 
Diagnostykę Sp. z o. o.: 185 tys. zł w 2015 r. i 152 tys. zł w 2016 r. (do 30 września). 
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w kontrolowanym okresie na łączną kwotę 183 tys. zł (48,8%), wykazało, że Szpital 
terminowo płacił za zlecone badania laboratoryjne26. 

(dowód: akta kontroli str. 448-449, 467-483, 537, 558-566) 

W kontrolowanym okresie Szpital terminowo regulował zobowiązania z tytułu zlecania 
świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej podwykonawcom i według stanu na koniec 
2015 r. oraz 31 października 2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. 

(dowód: akta kontroli str. 484) 

W działalności Szpitala w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

Szpital zlecił wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań analitycznych 
i mikrobiologicznych Diagnostyce Sp. z o. o. na podstawie umowy nr 10/08 z 24 stycznia 
2008 r. zawartej na czas nieokreślony, z pominięciem zastosowania procedury konkursu 
ofert przewidzianej dla zamawiania świadczeń zdrowotnych. Koszt badań laboratoryjnych 
zleconych do wykonania Diagnostyce Sp. z o. o. w oparciu o tę umowę w 2015 r. wyniósł 
185 tys. zł, a w 2016 r. (do 30 września) – 152 tys. zł. 

Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej27 
(obowiązującej w czasie zawarcia ww. umowy) umowę o udzielenie zamówienia zawiera się 
na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub na czas określony, 
na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie zamówienia. 
Zgodnie natomiast z art. 211 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej28 
umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
(tj. 1 lipca 2011 r.), zachowywały ważność po tym dniu na okres, na jaki zostały zawarte. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych jest 
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na wszystkich oddziałach szpitalnych, 
wobec czego Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu badań analitycznych 
i mikrobiologicznych nieprzerwanie od utworzenia Szpitala i będzie ich udzielał co do 
zasady przez czas nieokreślony. Na wniosek DDL Szpital zawierał kilka umów o udzielenie 
świadczeń zdrowotnych z zakresu badań analitycznych i mikrobiologicznych. Uwagę 
zwrócić należy w szczególności na umowę nr 26/05 zawartą w dniu 7 lutego 2005 r. z tym 
samym podmiotem na ten sam zakres świadczeń, którego dotyczyła umowa nr 10/08. W § 9 
ust. 1 umowy nr 26/05 w wersji po sporządzeniu aneksu, strony określiły okres jej 
obowiązywania od 1 lutego 2005 r. do 31 stycznia 2008 r. z możliwością jej przedłużenia na 
dalszy okres, co przez wzgląd na opisany na wstępie czas udzielania świadczeń w ww. 
zakresie uznać należy za rozwiązanie celowe. Umowa nr 26/05 została zawarta po 
przeprowadzeniu konkursu ofert. Diagnostyka Medyczna Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. 
w Krakowie uzyskała najwyższą sumę punktów z uwagi na to, że jako jedyny podmiot 
przystępujący do konkursu zaoferował usługi transportowe. Faktycznie kolejna umowa, 
tj. umowa nr 10/08 została zawarta bez przeprowadzenia konkursu ofert. Z wyjaśnień 
pracowników DDL wynika, że w czasie zawierania umowy nr 10/08 jedynym podmiotem 
oferującym badania wraz z transportem pozostawała Diagnostyka Medyczna Centrum 
Laboratoryjne Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto ceny badań opisane w umowie z 2005 r. nie 
uległy zmianie w porównaniu do cen zawartych w umowie z 2008 r. W związku 
z powyższym rozwiązaniem, które nie zostało wówczas zastosowane, a należało je uznać 
za zgodne z prawem był aneks do umowy nr 26/05. Mając na uwadze analizę przez radcę 
prawnego umowy, która została potwierdzona jego podpisem na umowie, analizę jej 
zgodności z prawem uznałam za wyczerpaną. Mając na uwadze wątpliwości dotyczące 
umowy nr 10/08 Szpital zdecydował się na wypowiedzenie tej umowy i zawarcie nowej 
umowy po przeprowadzeniu właściwego postępowania. 

Pismem z 29 grudnia 2016 r. Szpital wypowiedział umowę nr 10/08 z dniem 31 grudnia 
2016 r. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu 20 stycznia 

                                                      
26 Płatności za poszczególne faktury zostały dokonane w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin zapłaty. 

27 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm., uchylona z dniem 1 lipca 2011 r. 

28 Dz. U. z 2016 r., poz. 1638. 
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2017 r. Dyrektor Szpitala ogłosiła konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 409-442, 443-446, 447, 480-483, 1305, 1307, 1660-1671) 

3. Dostępność świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 

Według zapisów w regulaminie organizacyjnym Szpital udzielał świadczeń zdrowotnych 
osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych29, w ramach środków finansowych 
uzyskiwanych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikami 
oraz osobom nieuprawnionym za odpłatnością. Niezależnie od uprawnień do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych Szpital udzielał świadczeń pacjentom w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. 
Badania laboratoryjne, finansowane ze środków publicznych, były wykonywane w ramach 
zawartych przez Szpital z MOW NFZ umów o udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 
lecznictwa szpitalnego (26 oddziałów) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
(22 poradnie). 
Badania w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej były wykonywane w sposób 
ciągły. W Centralnym punkcie pobierania materiału do badań w DDL w sposób ciągły 
rejestrowano pacjentów oczekujących na wykonanie badań laboratoryjnych w danym dniu, 
pobierany był tam materiał biologiczny niezbędny do ich wykonania przez wykwalifikowany 
personel. Proces ten był opisany w procedurach: SOP-004 Realizacja zleceń 
laboratoryjnych – obsługa klienta, kontrahenta w DDL oraz SOP-172 Obsługa pacjenta 
w Centralnym punkcie pobierania materiału. 
W Szpitalu obowiązywał Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w DDL – Pracowni 
Mikrobiologii i Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w DDL, które zostały 
wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Szpitala. Cenniki te, poza ceną poszczególnych 
badań, zawierały również informacje dotyczące czasu oczekiwania na wynik, rodzaju 
materiału do badań oraz czasu przyjmowania materiału do badań. W Szpitalu wprowadzono 
również cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w Pracowni Serologii 
Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-52, 485, 505-510, 537-538, 1651-1654) 

Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala znał zakres 
wykonywanych badań laboratoryjnych wraz z informacjami dotyczącymi metod 
badawczych, zakresu wartości referencyjnych, niepewności pomiarów oraz czasu realizacji 
badania. Informacje dotyczące badań diagnostycznych wykonywanych w Szpitalu były 
zamieszczone na stronie intranetowej Szpitala (10.10.10.11) w zakładce Laboratorium DDL 
– Lista badań. Dla poszczególnych rodzajów badań zamieszczony był szczegółowy spis 
badań zawierający dla każdego badania dane dotyczące: stosowanej metody badawczej, 
aparatu, na którym wykonywane było badanie, jednostki i zakresu wartości referencyjnych, 
rodzaju materiału do badań, trybu zlecania badań, czasu przyjmowania materiału do badań 
i czasu oczekiwania na wynik, niepewności pomiaru (wskaźnik TEA%) oraz źródła tych 
danych (np. literatura, ulotka firmowa). Informacja o dostępie do listy badań wykonywanych 
w DDL została przekazana do poszczególnych oddziałów Szpitala 26 listopada 2014 r. na 
wniosek Kierownika Laboratorium DDL (pismo z 24 listopada 2014.). 
W kontrolowanym okresie personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych 
Szpitala został również przeszkolony m.in. w zakresie przygotowania pacjenta do badań 
laboratoryjnych i zasad pobierania materiału do badań. 

(dowód: akta kontroli str. 488-504, 684) 

Szpital współdziałał z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, 
leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez zlecanie badań 
laboratoryjnych niewykonywanych w Szpitalu. Według zarządzenia Dyrektora Szpitala 
z 12 maja 1999 r. pacjentów do badań diagnostycznych i leczenia w innych palcówkach 

                                                      
29 Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm. 
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diagnostycznych i leczniczych należało kierować tylko w takich przypadkach, gdy zakres, 
rodzaj i wymagana metoda diagnostyczna bądź lecznicza przekraczały możliwości komórek 
medycznych Szpitala. Skierowania do badań diagnostycznych laboratoryjnych do innych 
placówek oprócz lekarza kierującego mieli podpisywać ordynatorzy oddziałów i kierownicy 
poradni, a ewidencjonowanie i przyjmowanie materiału do badań miało się odbywać w DDL 
(w godzinach od 700 do 1000). 

(dowód: akta kontroli str. 70, 485-487) 

Według regulaminu organizacyjnego Szpitala pacjenci do leczenia planowego byli 
przyjmowani przez Punkt Przyjęć Planowych prowadzony przez SOR lub właściwą poradnię 
na podstawie wystawionego skierowania. Terminy zabiegów planowych wyznaczały 
poradnie specjalistyczne Szpitala. Wyznaczając termin zabiegu, pacjent, oprócz 
skierowania do zabiegu z wyznaczonym terminem, miał również otrzymać, stosownie 
do wieku, stanu zdrowia i rodzaju planowanego zabiegu, m.in. skierowanie na badania 
diagnostyczne. Od 1 lutego 2016 r. w poradniach wraz ze zleceniem badań laboratoryjnych 
automatycznie drukowana była informacja Ogólne zasady przygotowania do badań 
laboratoryjnych dla pacjenta. 
Badanie 12 dokumentacji medycznych (historii chorób) w zakresie dwóch najczęściej 
wykonywanych zabiegów planowych w Szpitalu w badanym okresie (operacja zaćmy 
i endoprotezoplastyka stawu kolanowego) wykazało, że we wszystkich przypadkach 
pacjenci otrzymali z poradni specjalistycznej Szpitala skierowanie na badania do zabiegu 
planowego. Spośród 12 badanych dokumentacji w czterech przypadkach pacjenci pomimo 
uzyskania skierowania wykonali badania we własnym zakresie (miejsce zamieszkania tych 
pacjentów było oddalone od Tarnowa o około 35-65 km, a czas od wydania skierowania do 
zabiegu planowego wyniósł w trzech przypadkach dwa miesiące, a w jednym – miesiąc). 

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 514-519, 520-526) 

3.2. Badania wykonywane w laboratorium diagnostycznym 

W kontrolowanym okresie w DDL wykonywano badania z zakresu chemii klinicznej, 
morfologii i badań hematologicznych, analityki, badań układu krzepnięcia, wirusologii, 
toksykologii, bakteriologii, monitorowania leków i parazytologii. W Pracowni Serologii 
wykonywano badania z zakresu serologii (badania grupy krwi i Rh, próby zgodności 
serologicznej, odczyn Coombsa (test antyglobulinowy) oraz oznaczenia fenotypu). 
W 2015 r. w DDL wykonano łącznie 764.869 badań, z tego: 528.673 z zakresu chemii 
klinicznej (69,1% wszystkich badań), 84.068 – morfologii krwi/badań hematologicznych 
(11%), 68 006 – badań układu krzepnięcia (8,9%), 35.042 – bakteriologii (4,6%), 33.263  
– analityki (4,3%), 9.826 – wirusologii (1,3%), 4.391 – toksykologii (0,6%), 865  
– parazytologii (0,1%) i 735 – monitorowania leków (0,1%). W Pracowni Serologii wykonano 
łącznie 15.132 badania serologiczne, z tego: 8.929 badań grup krwi i Rh (59% wszystkich 
badań), 5.869 prób zgodności serologicznej (38,8%), 234 odczyny Coombsa (1,5%) oraz 
100 oznaczeń fenotypu (0,7%). 
W 2016 r. (do 30 września) w DDL wykonano łącznie 620.878 badań, z tego: 430.448 
z zakresu chemii klinicznej (69,3% wszystkich badań), 66.638 – morfologii krwi/badań 
hematologicznych (10,7%), 54.444 – badań układu krzepnięcia (8,8%), 31.562  
– bakteriologii (5,1%), 27.458 – analityki (4,4%), 9.128 – wirusologii (1,5%), 676  
– parazytologii (0,1%), 621 – monitorowania leków (0,1%) oraz 97 – toksykologii (0,02%). 
W Pracowni Serologii wykonano łącznie 12.867 badania serologiczne, z tego: 7.204 badań 
grup krwi i Rh (56% wszystkich badań), 5.324 prób zgodności serologicznej (41,4%), 
226 odczyny Coombsa (1,8%) oraz 113 oznaczeń fenotypu (0,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 527-536, 537, 538, 1828-1833, 1834-1839) 

W DDL przeprowadzano analizy w zakresie wykonywanych badań diagnostycznych, 
na podstawie tworzonych statystyk, dotyczących przykładowo: 

 liczby poszczególnych rodzajów badań w celu przygotowania postępowań 
przetargowych i konkursów ofert, 

 liczby badań toksykologicznych wykonywanych dla kontrahentów wewnętrznych 
i zewnętrznych z wyszczególnieniem grup wiekowych dla konsultanta krajowego 
ds. toksykologii, 

 liczby badań wykonanych w ciągu doby Cito/rutyna, 
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 liczby badań w poszczególnych grupach badań w okresach miesięcznych i rocznych, 

 wykazu lekarzy zlecających różne panele badań, 

 badań niezrealizowanych (raporty stygmaty, błędy przedlaboratoryjne). 
Analizowano również liczbę badań pod kątem wysokości kosztów DDL oraz kosztów 
oddziałów Szpitala, mające na celu minimalizację kosztów procedur medycznych. 
Przygotowywano comiesięczne zestawienia dotyczące ilości wykonanych badań na rzecz 
poszczególnych oddziałów Szpitala w celu obciążenia ich kosztami tych badań. 
Generowano również zestawienia do fakturowania badań wykonanych dla kontrahentów 
zewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli str.541-557) 

W kontrolowanym okresie w ramach umów zawartych przez Szpital z MOW NFZ z zakresu: 

 lecznictwa szpitalnego w 2015 r. wykonano 537.956 badań (69% badań ogółem), 
a w 2016 r. (do 30 września) – 442.041 badań (69,8%), 

 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2015 r. wykonano 167.438 badań (21,5%), 
a w 2016 r. (do 30 września) – 132.539 badań (20,9%). 

Ponadto wykonano badania na rzecz kontrahentów zewnętrznych w liczbie 74.607 (9,5%) 
w 2015 r. i 59.165 badań (9,3%) w 2016 r. (do 30 września). Najwięcej badań wykonano na 
rzecz Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie, tj. 46.290 badań 
(62%) w 2015 r. i 35.306 badań (59,7%) w 2016 r. (do 30 września). 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie miał zawartych umów z MOW NFZ z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 537, 538) 

W 2015 r. Szpital w ramach zawartych umów z czterema podwykonawcami na wykonywanie 
badań laboratoryjnych zlecił łącznie 3.446 badań (co stanowiło 0,5% badań wykonanych 
w DDL w tym okresie), a w 2016 r. (do 30 września) – 2.606 badań (0,4%). 

Koszt wykonanych badań zleconych podwykonawcom wyniósł łącznie 205,2 tys. zł w 2015 r. 
i 169,6 tys. zł w 2016 r. (do 30 września), z tego w ramach umowy zawartej z: 

 Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, odpowiednio: 1,2 tys. zł i 1,4 tys. zł, 

 Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, odpowiednio: 1,5 tys. zł 
i 2,5 tys. zł, 

 Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, odpowiednio: 17,6 tys. zł i 13,7 tys. zł, 

 Diagnostyka Sp. z o.o., odpowiednio: 185,0 tys. zł i 152,0 tys. zł. 

Badania zlecone do wykonania przez powyższe szpitale były badaniami specjalistycznymi 
z zakresu cytogenetyki, w kierunku prążków płynu mózgowo-rdzeniowego, toksykologii, 
AntyHIV oraz diagnostyki gruźlicy, które nie były wykonywane w DDL. 

Badania zlecone do wykonania Diagnostyce Sp. z o. o. również nie były wykonywane 
w DDL. W przypadku oddziałów szpitalnych największą liczbę badań w Diagnostyce 
Sp. z o.o. w badanym okresie wykonano na rzecz pacjentów Oddziału Dziecięcego 
(848 badań) i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym (624), a w przypadku 
poradni – na rzecz pacjentów Poradni Endokrynologicznej (488) i Poradni Gastrologicznej 
Dziecięcej (389). Największą liczbę badań wykonano w zakresie hemoglobiny HbA1c 
(448), przeciwciał przeciwjądrowych ANA 2 (360), przeciwciał przeciwjądrowych ANA 1 
(283) i kortyzolu (193). 

(dowód: akta kontroli str. 388-442, 45-466, 558-566, 1748) 

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

W Szpitalu obowiązywał zintegrowany system zarządzania jakością zawierający30: 

 system zarządzania jakością (ISO 9001:2008) – certyfikat obejmował świadczenie 
usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji 

                                                      
30 Pomiędzy tymi systemami zachodziło wzajemne oddziaływanie i zależności. Integracja systemowa obejmowała poziom 

polityki (jedna polityka rozwoju Szpitala uwzględniająca zapewnienie jakości świadczonych usług i poprawę warunków bhp) 
oraz dokumentacji. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

15 

i profilaktyki w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych i był ważny 
do 15 września 2018 r., 

 system zarządzania BHP (PN-N 18001:2004) – certyfikat potwierdzał, że Szpital 
wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dla 
zakresu: świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji 
i profilaktyki w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych. 

Szpital posiadał również certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów 
akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego wydany przez Ministra Zdrowia 27 lutego 2015 r. 

W DDL wdrożono i stosowano Polską Normę PN-EN ISO/EIC 17025 Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Laboratorium nie zostało 
poddane akredytacji w zakresie tej normy. Polskie Centrum Akredytacji w odpowiedzi na 
zapytanie Specjalisty ds. Jakości Laboratorium wskazało, że nie ma przeciwskazań do 
stosowania normy w laboratorium pomimo braku akredytacji, oraz że nie ma przeciwskazań 
do przywoływania tej normy w dokumentacji systemu zarządzania jakością. 

(dowód: akta kontroli str. 567-571, 1730-1747) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla laboratoriów diagnostycznych 

Laboratoria Szpitala spełniały standardy jakości określone w rozporządzeniu w sprawie 
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, 
zawarte w załącznikach nr 131 i 232. Szpital opracował i wprowadził procedury w zakresie: 
zlecenia badania laboratoryjnego33, pobierania materiału do badań laboratoryjnych34, 
transportu materiału do badań laboratoryjnych35, przyjmowania materiału do badań 
laboratoryjnych36, przechowywania materiału do badań laboratoryjnych37, zapewnienia 
jakości badań laboratoryjnych38, przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań 
laboratoryjnych39 oraz metod badawczych. 

(dowód: akta kontroli str.1319-1449) 

Kontrola dziesięciu procedur badawczych40 wykazała, że zawierały one w szczególności cel 
i zasadę wykonania badania, wykaz odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych 
wraz z warunkami ich przechowywania, wykaz sprzętu laboratoryjnego i aparatury 
pomiarowo-badawczej, opis środków ostrożności dotyczący użytkowania odczynników, 
instrukcję pobrania, przygotowania i przechowywania materiału do badań, opis 
postępowania analitycznego, wykaz czynników interferujących, sposób obliczania 
i formułowania wyników, wartości referencyjne.  
Kontrola dziesięciu badań, dokonana na podstawie zapisów z systemu informatycznego 
ProfLab, wykazała zgodność z opracowanymi dla tych badań procedurami, tj.: 

                                                      
31 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich 

jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań. 

32 Standardy jakości w zakresie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych, w tym badań technikami biologii molekularnej, 
oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań. 

33  Procedury zintegrowanego systemu zarządzania: SOP-004 Realizacja zleceń laboratoryjnych – obsługa klienta, kontrahenta 
w DDL oraz SOP-002 Wypełnianie zleceń w formie papierowej i okodowywanie próbek, instrukcja zintegrowanego systemu 
zarządzania QI-024/O Generowanie zleceń laboratoryjnych (analitycznych i mikrobiologicznych) elektronicznych w systemie 
InfoMedica Oddział. 

34 SOP-001 Zasady pobierania materiału do badań analitycznych i mikrobiologicznych. 

35 SOP-003/DDL Transport materiału do badań. 

36 SOP-019 Przyjmowanie, przygotowywanie i obieg materiału biologicznego w DDL. 

37 SOP-007 Przechowywanie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. 

38 SOP-009/DDL Monitorowanie temperatur i wilgotności, SOP-010/DDL Postępowanie z materiałem po wykonaniu badań 
laboratoryjnych, SOP-013 Nadzór nad zapisami, SOP-014 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna aparatów immunochemicznych, 
SOP-015 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna aparatów biochemicznych, SOP-021 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna jakości 
badań mikrobiologicznych, SOP-166 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna aparatów koagulologicznych, SOP-167/DDL Kontrola 
wewnątrzlaboratoryjna badań równowagi kwasowo-zasadowej aparatu, SOP-168/DDL Kontrola wewnątrzlaboratoryjna 
badań wykonywanych na aparatach hematologicznych, SOP-175 Prowadzenie dokumentacji urządzeń badawczych 
i pomocniczych, SOP-0228 Kontrola zewnątrzlaboratoryjna badań wykonywanych w laboratorium. 

39 SOP-006 Wydawanie wyników badań. 

40  Procedury: SOP-158 Oznaczenie etanolu; SOP-186 Badanie mikrobiologiczne materiałów diagnostycznych w zakażeniach 
odcewnikowych; SOP-123 Oznaczenie kwasu walproinowego; SOP-180 Badanie mikrobiologiczne materiałów 
diagnostycznych w zakażeniach układu moczowego; SOP-220 Oznaczanie pałek z rodzaju enterobacteriaceae; SOP-078 
Oznaczenie CEA; SOP-081 Oznaczenie CA 125; SOP-040 Oznaczenie morfologii krwi pełnej; SOP-101 Oznaczenie Alat; 
SOP-092 Oznaczenie kreatyniny. 
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 badanie etanolu we krwi – w module Podgląd wyniku pacjenta, zgodnie z pkt 5.5 
procedury SOP-158 Oznaczenie etanolu wskazano wartości referencyjne oraz zgodnie 
z pkt 2 i 5.2.2 tej procedury, opisano jaką metodą i na jakim aparacie wykonywano 
badanie. Ponadto oględziny wykazały, że będące w stanie zamkniętym odczynniki 
robocze służące do oznaczania etanolu, kalibratory oraz materiały kontrolne 
przechowywane były zgodnie z procedurą SOP-158 w lodówce, w temperaturze 7°C. 
Skontrolowane odczynniki, kalibratory i materiały kontrole posiadały aktualną datę 
ważności; 

 badanie mikrobiologiczne materiałów diagnostycznych w zakażeniach odcewnikowych – 
w Module podgląd wyniku pacjenta oraz Mikrobiologia podręczna wskazano, zgodnie 
z pkt 5.1.1 oraz 5.4.2. procedury SOP-186, podłoża mikrobiologiczne. Ponadto 
oględziny wykazały, że skontrolowane podłoża, zgodnie z procedurą SOP-186, 
przechowywane były w lodówce, w temperaturze 6,2°C oraz posiadały aktualną datę 
ważności; 

 badanie kwasu walproinowego – w module Konfiguracja parametrów, materiałów, norm 
dla badania kwas walproinowy wskazano rodzaj aparatu, metodę badawczą oraz 
wartości referencyjne, zgodnie z pkt 2, 3, 5.2.2. oraz 5.5. procedury SOP-123. Ponadto 
oględziny wykazały, że będące w stanie zamkniętym odczynniki robocze służące do 
oznaczania etanolu, kalibratory oraz materiały kontrolne przechowywane były zgodnie 
z procedurą SOP-123 w lodówce, w temperaturze 7°C oraz posiadały aktualną datę 
ważności; 

 badanie mikrobiologiczne materiałów diagnostycznych w zakażeniach układu 
moczowego (oznaczenie pałek z rodzaju enterobacteriaceae) – w module Podgląd 
wyniku pacjenta wskazano wynik oceny ilościowej moczu pobranego do podłoża 
transportowego, zaznaczono rodzaj wyniku oraz wykazano antybiogram, zgodnie 
z pkt 2.2, 5.4.2, 5.5.2 procedury SOP-180 Badanie mikrobiologiczne materiałów 
diagnostycznych w zakażeniach układu moczowego oraz określono algorytm zgodnie 
z pkt 5.4.1.a procedury SOP-220 Oznaczanie pałek z rodzaju enterobacteriaceae. 
Oględziny wykazały, że skontrolowane podłoża, zgodnie z procedurą SOP-220, 
przechowywane były bez dostępu do światła w lodówce, w temperaturze 6,2°C oraz 
posiadały aktualną datę ważności; 

 badanie ALAT – w module Podgląd wyniku pacjenta wskazano wartości referencyjne 
zgodnie z pkt 5.5. procedury SOP-101 Oznaczenie ALAT. Oględziny wykazały, że 
będące w stanie zamkniętym odczynniki robocze służące do oznaczania ALAT, 
kalibratory oraz materiały kontrolne przechowywane były zgodnie z procedurą SOP-101 
w lodówce, w temperaturze 7°C oraz posiadały aktualną datę ważności; 

 badanie poziomu kreatyniny – w module Podgląd wyniku pacjenta wskazano wartości 
referencyjne, zgodnie z pkt 5.5 procedury SOP-092 Oznaczenie kreatyniny. Oględziny 
wykazały, że będące w stanie zamkniętym odczynniki robocze służące do oznaczania 
poziomu kreatyniny, kalibratory oraz materiały kontrolne przechowywane były zgodnie 
z procedurą SOP-092 w lodówce, w temperaturze 7°C oraz posiadały aktualną datę 
ważności; 

 badanie morfologii krwi pełnej – w module Podgląd wyniku pacjenta wskazano nazwę 
aparatury pomiarowo-badawczej i wartości referencyjne, zgodnie z pkt 5.2.2 oraz 5.5 
procedury SOP-040 Oznaczenie morfologii krwi pełnej. Oględziny wykazały, że zgodnie 
z procedurą SOP-040 odczynniki robocze służące do oznaczania morfologii krwi pełnej 
przechowywane były w temperaturze pokojowej, natomiast materiały kontrolne 
w lodówce, w temperaturze 6°C, oraz że posiadały one aktualną datę ważności; 

 oznaczenie CA125, CA (markery nowotworowe) – w module Podgląd wyniku pacjenta 
wskazano nazwę metody badawczej, aparatury pomiarowo-badawczej, wartości 
referencyjne, zgodnie z pkt 2, 5.2.2 oraz 5.5 procedur: SOP-078 Oznaczenie CEA oraz 
SOP-081 Oznaczenie CA125. Oględziny wykazały, że będące w stanie zamkniętym 
odczynniki robocze służące do oznaczania markerów nowotworowych, kalibratory oraz 
materiały kontrolne przechowywane były zgodnie z procedurami SOP-078 oraz  
SOP-081 w lodówce, w temperaturze 8°C, oraz że posiadały one aktualną datę 
ważności. 

(dowód: akta kontroli str. 1311-1315,1450-1559,1613) 
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Przeprowadzone oględziny w zakresie dostarczania materiału do badań do DDL wykazały, 
że pojemniki z moczem posiadały naklejony ten sam kod kreskowy (odpowiadający 
numerowi zlecenia) na wieczku oraz ściance, co było zgodne z procedurą SOP-001. 
Probówki z materiałem biologicznym umieszczane były w statywach i posiadały, 
w zależności od rodzaju badania, odpowiedni kolor korka odpowiadający kolorowi krawędzi 
etykiety producenta probówki. Na każdej probówce wzdłuż ich dłuższej osi naklejony był 
kod kreskowy odpowiadający numerowi zlecenia. Sposób oznakowania był zgodny 
z procedurami SOP-001 oraz SOP-019/DDL.  

(dowód: akta kontroli str. 1312-1315,1613-1614,1332-1344,1419-1430,1715-1718) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

Kadra medyczna poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala została zapoznana 
z procedurami i instrukcjami opisującymi prawidłowe postępowanie podczas realizacji 
poszczególnych czynności fazy przedanalitycznej i zobowiązana do ich stosowania. 
Dotyczyło to procedur opracowanych w zakresie wypełniania skierowań na badania 
laboratoryjne, sposobu przygotowania pacjenta do badań, sposobu identyfikacji pacjenta, 
pobierania materiału do badań, przechowywania materiału biologicznego do badań 
laboratoryjnych oraz transportu materiału do badań. 

(dowód: akta kontroli str. 572-576,1431-1449) 

Dodatkowo w kontrolowanym okresie przeprowadzono: 

 cztery szkolenia w zakresie przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych, 
w których uczestniczyło łącznie 231 pracowników Szpitala (personel oddziałów 
szpitalnych oraz Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością), 

 13 szkoleń w zakresie pobierania materiału biologicznego, w których uczestniczyło 
łącznie 532 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych oraz Sekcja 
ds. Systemów Zarządzania Jakością), 

 sześć szkoleń w zakresie przechowywania i transportu materiału do badań, w których 
uczestniczyło łącznie 285 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych oraz 
Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością, Transport wewnętrzny, kierowcy), 

 cztery szkolenia w zakresie identyfikacji i przygotowania materiału do badań, w których 
uczestniczyło łącznie 231 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych oraz 
Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością), 

 cztery szkolenia w zakresie przygotowania formularzy zleceń, w których uczestniczyło 
łącznie 231 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych oraz Sekcja 
ds. Systemów Zarządzania Jakością), 

 cztery szkolenia w zakresie stosowania kodów kreskowych, w których uczestniczyło 
łącznie 231 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych oraz Sekcja 
ds.  Systemów Zarządzania Jakością). 

(dowód: akta kontroli str. 684, 685-746) 

W DDL obowiązywała procedura SOP-005 Postępowanie w przypadku nieprawidłowych 
wyników badań oraz błędów przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych, która opisywała sposób 
postępowania w przypadku wyjaśniania nieprawidłowości wyników badań oraz sposób 
jednolitego zapisu tych działań w dokumentacji papierowej oraz w laboratoryjnym systemie 
informatycznym ProfLab. Obszary występowania błędów to przedlaboratoryjne 
przedanalityczne, laboratoryjne przedanalityczne, laboratoryjne analityczne oraz 
laboratoryjne poanalityczne. W programie ProfLab wydzielono cztery obszary rejestrowania 
błędów, tj. rejestracja, materiał, badanie, materiał mikrobiologiczny, oraz dodatkowo 
przewidziano możliwość wpisania stygmatu własnego. 

W DDL prowadzony był rejestr błędów przedlaboratoryjnych. W latach 2015-2016 
(do 31 października) zarejestrowano łącznie 12.048 błędów przedlaboratoryjnych, spośród 
których najczęściej występowały hemoliza (1.622, tj. 13,5%), warunki niestandardowe 
(1.522, tj. 12,6%), skrzep w próbce (1.389, tj. 11,5%), brak probówki (1.284, tj. 10,7%), ślad 
hemolizy (1.178, tj. 9,8%), brak moczu (985, tj. 8,2%), błąd rejestracji, rezygnacja (801, 
tj. 6,6%), lipemia (790, tj. 6,6%). Liczba błędów przedlaboratoryjnych w 2015 r. wyniosła 
6.983 błędy i stanowiła 0,9% badań wykonanych w 2015 r. 
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Dodatkowo w kontrolowanym okresie zarejestrowano dwa błędy laboratoryjne fazy 
przedanalitycznej (I kwartał 2015 r.), które dotyczyły błędów na poziomie rejestracji 
zlecenia, tj. rejestracja niewłaściwego badania (krzywa cukrowa) oraz zagubienia materiału 
mikrobiologicznego (wymaz z rany w Pracowni Mikrobiologii). W każdym przypadku błąd 
został zgłoszony przez personel, który natychmiast po jego stwierdzeniu dokonywał 
możliwej korekty (w przypadku zagubionego materiału uzyskano powtórny przy następnej 
wizycie pacjenta w poradni). 

(dowód: akta kontroli str. 587-596, 597-604, 605-606, 612-676) 

W DDL sporządzane były kwartalne raporty dotyczące stwierdzonych błędów 
przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych w poszczególnych komórkach medycznych Szpitala, 
które były przekazywane Pełnomocnikowi ds. Systemów Zarządzania, a zbiorczy raport 
wskaźników błędów przedlaboratoryjnych przekazywany był celem zapoznania się 
do kierowników/ordynatorów oddziałów szpitalnych, za pośrednictwem Działu Organizacji 
i Nadzoru. 

Do każdego raportu sporządzana była analiza szczegółowa występujących błędów 
przedlaboratoryjnych obejmująca m.in. najwyższe wskaźniki błędów w poszczególnych 
oddziałach, błędy stwierdzone w zakresie mikrobiologii i rejestracji oraz analiza błędów 
laboratoryjnych obejmująca opis poszczególnych błędów, wnioski i działania naprawcze. 
W przypadku wszystkich oddziałów, w których wskaźnik błędów był większy od 1%, 
szczegółowo analizowano przyczyny powstania błędów (np. wysoka liczba hemoliz, 
skrzepów – błędy pobrania, brak materiału, głównie moczu – błąd realizacji zlecenia). 
W analizach stwierdzono, że w zakresie rejestracji błędem krytycznym był błąd rejestracji 
w nieprawidłowej karcie pacjenta materiału, który został pobrany od innego pacjenta. 
W kontrolowanym okresie dotyczyło to łącznie 54 zleceń. Wszystkie takie błędy i ich 
przyczyny były każdorazowo analizowane indywidualnie i wyjaśniane z personelem. 
Z wyjaśnień wynikało, że powstały one głównie z przyczyn technicznych, nadmiernego 
pośpiechu lub z powodu wielokrotnego użycia tego samego kodu dla różnych pacjentów.  

Wskaźnik błędów przedlaboratoryjnych w poszczególnych kwartałach badanego okresu 
wyniósł od 0,6% do 0,9% ogólnej liczby badań wykonanych w DDL.  

(dowód: akta kontroli str. 612-676) 

W Pracowni Serologii w kontrolowanym okresie nie odnotowano błędów 
przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 606) 

4.3.2. Faza analityczna 

W DDL zgodnie z procedurą SOP-009 Monitorowanie temperatury i wilgotności 
monitorowano temperaturę w urządzeniach (lodówki, zamrażarki, cieplarki) oraz 
temperaturę i wilgotność w wyznaczonych pomieszczeniach, w których przechowywano 
dokumentację papierową. Zapisy z monitorowania prowadzone były w formularzach zgodnie 
z procedurą (w urządzeniach sprawdzano temperaturę każdego dnia o godzinie 800 i 2000). 
We wszystkich pomieszczeniach, w których wykonywane były czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, zainstalowane były klimatyzatory ustawione na określoną temperaturę, która 
nie była odnotowywana z wyjątkiem miesięcy letnich (tj. lipiec i sierpień). 

(dowód: akta kontroli str. 677-683, 1349-1350) 

Błędy fazy analitycznej odnotowywano w Księdze błędów laboratoryjnych. W latach  
2015-2016 (do 30 września) stwierdzono łącznie dziewięć błędów fazy analitycznej, z tego 
osiem w 2015 r. i jeden w 2016 r. (do 30 września), które polegały w szczególności na: 

 oznaczeniu kwasu walproinowego po rozcieńczeniu, podczas gdy została 
zwalidowana wartość przed rozcieńczeniem, wskutek czego uzyskana wartość 
oznaczenia nie była wartością prawidłową – wykonano ponownie poprawne 
oznaczenie, uwzględniając rozcieńczenie, i dokonano zmiany wyniku w systemie 
ProfLab oraz InfoMedica; 

 braku wykonania rozmazu przez technika z probówki morfologicznej do oceny 
mikroskopowej – wykonano rozmaz z ponownego pobrania; 

 błędzie technicznym analizatora (modułu komunikacji), który prawdopodobnie nie 
zaaspirował materiału i wyniki podał w bardzo niskich wartościach, które zostały 
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zwalidowane – powtórzono oznaczenie i dokonano poprawnego wpisu wartości 
parametru; 

 oznaczeniu mocznika w niewłaściwym materiale (w osoczu zamiast w surowicy), 
wskutek czego uzyskana wartość nie była wartością prawidłową dla metody 
zwalidowanej na oznaczenie z surowicy, błąd ten dotyczył analizatora – wykonano 
ponownie poprawne oznaczenie i dokonano zmiany wyniku w systemie ProfLab 
i InfoMedica; 

 złej kategoryzacji wyniku mikrobiologicznego (wartość wybierana przez diagnostę 
w Pracowni Mikrobiologii przy ocenie posianego materiału), polegające na błędnym 
zakwalifikowaniu wyniku z antybiogramu jako wynik ujemny – wynik poprawiono 
w systemie ProfLab i InfoMedica; 

 pomyłkowym użyciu odczynników z dwóch serii w jednym oznaczeniu – oznaczenie 
powtórzono dla serii próbek; 

 oznaczenia materiału ze skrzepem, wskutek czego uzyskana wartość oznaczenia nie 
była prawidłowa – materiał zgłoszono do ponownego pobrania, a wyniki usunięto 
z systemu ProfLab i InfoMedica. 

Przyczynami błędów fazy analitycznej były błędy techniczne urządzeń oraz błędy ludzkie 
spowodowane przeoczeniem, brakiem natychmiastowej komunikacji technik-diagnosta, 
omyłką pisarską, błędem oceny materiału przed badaniem. W ramach działań naprawczych 
pouczono personel o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności na etapie realizacji 
procedury oznaczeń, rozmazu mikroskopowego krwi, sprawdzono moduł komunikacji 
i skonfigurowano urządzenie oraz zgłoszono analizator do sprawdzenia przez serwis. 

(dowód: akta kontroli str. 607-674) 

Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przy użyciu sprzętu 
laboratoryjnego zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników. Badanie próby 10 
sztuk aparatury medycznej wykazało, że urządzenia te posiadały wymagane 
atesty/certyfikaty dopuszczenia do obrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 83-86, 1749-1792) 

W DDL funkcjonowały stanowiska kontroli jakości badań Laboratorium Analitycznego 
i Pracowni Mikrobiologii oraz Pełnomocnik do spraw Jakości Laboratorium. 
W zakresie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w DDL funkcjonowały m.in. procedury: SOP-014 
Kontrola wewnątrzlaboratoryjna aparatów immunochemicznych, SOP-015 Kontrola 
wewnątrzlaboratoryjna aparatów biochemicznych oraz procedura SOP-21 Kontrola 
wewnątrzlaboratoryjna jakości badań mikrobiologicznych. Celem kontroli 
wewnątrzlaboratoryjnej była bieżąca obserwacja poprawności oraz precyzji stosowanych 
metod pomiarowych, służąca do wykrycia nadmiernego przyrostu obciążenia lub/i 
nieprecyzyjności oraz nieprawidłowości w przebiegu badania mikrobiologicznego. 

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna aparatów immunochemicznych i biochemicznych pozwalała 
rozstrzygnąć na podstawie wnioskowania statystycznego, czy metoda znajduje się pod 
kontrolą, a więc czy obserwowana nieprecyzyjność oraz obciążenie nie przekraczają 
dopuszczalnych granic oraz czy nie został przekroczony całkowity dopuszczalny błąd 
pomiaru. Do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej wykorzystywane były liofilizowane oraz płynne 
materiały kontrolne na trzech różnych poziomach. Wyniki badań kontrolnych były wysyłane 
do programu ProfLab – moduł kontroli jakości. W załączniku do procedur określono nazwy 
materiałów kontrolnych, sposób ich przygotowania oraz częstotliwość wykonywanych 
oznaczeń kontrolnych (np. codziennie rano oraz po każdej kalibracji na dwóch poziomach, 
na jednym z poziomów poniedziałek-piątek, po każdej kalibracji). Karty kontrolne, będące 
głównym graficznym narzędziem kontroli jakości służącym do jednoczesnej obserwacji 
i oceny nieprecyzyjności oraz obciążenia, drukowane były co kwartał lub przy zmianie serii 
kontroli. Diagnosta laboratoryjny odpowiedzialny w danym dniu za pracownię i kontrolę 
jakości zatwierdzał swoim podpisem poprawność wykonanych kontroli. 

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna badań mikrobiologicznych była prowadzona za pomocą 
szczepów wzorcowych zgodnie z wytycznymi EUCAST41 oraz CLSI42 (w przypadku braku 

                                                      
41 The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości. 

42 Clinical and Laboratory Standards Institute. 
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kryteriów w EUCAST). Wyniki kontroli nanoszone były na formularze oraz karty kontrolne. 
W ramach kontroli wewnątrzlaboratoryjnej badań mikrobiologicznych przeprowadzane były 
m.in. kontrole podłoży metodą półilościową oraz jakościową (raz w miesiącu i jeżeli 
wymagają tego procedury jakości), krążków wysyconych antybiotykami oraz pasków E-test, 
krążków diagnostycznych (raz w miesiącu i jeżeli wymagają tego procedury jakości), kart do 
analizatora Vitek 2 Compact (raz na kwartał i jeżeli wymagają tego procedury jakości), 
barwienia Grama (raz w miesiącu i jeżeli wymagają tego procedury jakości), testów 
kasetkowych i serologicznych (po każdej zmianie serii, w każdym badaniu, jeżeli wymaga 
tego procedura testu oraz jeżeli wymagają tego procedury jakości), metod manualnych (raz 
w miesiącu i jeżeli wymagają tego procedury jakości), testów – metoda ELFA i WB (po 
każdej zmianie serii i jeżeli wymagają tego procedury jakości), testów ELISA i LINE (dla 
każdej serii oznaczeń i jeżeli wymagają tego procedury jakości) oraz kontrole metod 
manualnych zależnych do decyzyjności personelu (czułość, swoistość, powtarzalność), 
które były przeprowadzane metodą próbki fortyfikowanej w odniesieniu do próbki ślepej 
(kontrola czułości i swoistości) oraz metodą dwóch prób (kontrola powtarzalności). 

(dowód: akta kontroli str. 67-68, 747-864) 

W Pracowni Serologii przeprowadzano kontrolę wewnątrzlaboratoryjną poprzez indywidualne 
kontrole jakości pracy każdego pracownika wykonującego badania immunohematologiczne 
(dwa razy w roku wykonywano dla każdego pracownika badania konsultacyjne w pracowni 
konsultacyjnej RCKiK) oraz przeprowadzane raz w miesiącu dla każdego pracownika kontrole 
wiarygodności i powtarzalności oraz odtwarzalności badań (od 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 865-867) 

W DDL funkcjonowała również procedura SOP-0228 Kontrola zewnątrzlaboratoryjna badań 
wykonywanych w laboratorium. W kontrolowanym okresie DDL uczestniczył w: 
1) Powszechnych Programach, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości 

w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL), następujących Sprawdzianów: 

 ocen wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 27 składników chemicznych, 
w których odesłano wyniki czterech z czterech przeprowadzonych w 2015 i 2016 
r. sprawdzianów; w 2015 r. w zakresie poddanych ocenie 26 oznaczeń uzyskano 
ocenę bardzo dobrą, a w 2016 r. 24 oceny bardzo dobre i dwie wątpliwe; 
Dyrektor COBJwDL w piśmie z 23 grudnia 2015 r. wyraził uznanie i serdeczne 
gratulacje z powodu bardzo dobrych wyników uzyskanych w 2015 r. 
w Powszechnym Programie Sprawdzianów Chemicznych. Podkreślił, 
że oznaczając 26 składników z ocenianych 27 w czterech przeprowadzonych 
sprawdzianach nadesłano komplet wyników poprawnych; 

 immunochemii poszerzonej oceny poprawności oznaczeń 32 parametrów 
immunochemicznych obejmujących hormony, markery nowotworowe oraz leki 
i białka specyficzne, w których odesłano wyniki dwu z dwóch przeprowadzonych 
w 2015 i 2016 r. oznaczeń; ocenie poddano 25 oznaczeń i w 2015 r. uzyskano 22 
oceny bardzo dobre i trzy zadowalające43, a w 2016 r. 24 oceny bardzo dobre 
i jedną wątpliwą; 

 immunochemii oceny poprawności oznaczeń parametrów immunochemicznych 
hormony w 2015 i 2016 r. W 2015 r. odesłano wyniki dla jednego z dwóch 
(a w 2016 r. dla dwóch) przeprowadzonych sprawdzianów, w którym ocenie 
poddano cztery z sześciu oznaczeń i w 2015 r. uzyskano oceny zadowalające, 
a w 2016 r. oceny bardzo dobre; 

 oceny poprawności oznaczeń uzyskanych analizatorami hematologicznymi 
w 2015 i 2016 r., w których odesłano wyniki dla dwu z dwóch sprawdzianów 
przeprowadzonych w poszczególnych latach; ocenie poddano dziewięć 
z dziewięciu oznaczeń i w 2015 r. uzyskano osiem ocen bardzo dobrych i jedną 
dobrą, a w 2016 r. osiem ocen bardzo dobrych i jedną zadowalającą; 

                                                      
43  Parametry oceniane w COBJwDL wymagają oznaczeń w danym cyklu rocznym. W sytuacji, gdy laboratorium zmienia profil 

metodyczno-aparaturowy danego oznaczenia lub wprowadza nowe oznaczenia i nie wykaże 100% wyników w danym cyklu, 
ma obniżoną ogólną wiarygodność. Taka sytuacja dotyczyła parametrów immunochemicznych, w przypadku których w 2015 
r. uzyskano oceny zadowalające, tj. digoksyna, kwas foliowy i witamina B12. 
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 oceny poprawności oznaczeń podstawowych parametrów koagulologicznych 
w 2015 i 2016 r., w których odesłano wyniki dwu z dwóch przeprowadzonych 
w poszczególnych latach sprawdzianów; ocenie poddano cztery oznaczenia 
i w obydwu latach uzyskano trzy oceny bardzo dobre, a jedną dobrą; 

 oceny poprawności oznaczeń 12 parametrów obejmujących markery 
kardiologiczne w 2015 i 2016 r., w których odesłano wyniki dla dwu z dwóch 
przeprowadzonych sprawdzianów w poszczególnych latach; w 2015 r. ocenie 
poddano osiem z 12 możliwych oznaczeń i uzyskano trzy oceny bardzo dobre, 
jedną dobrą i cztery zadowalające44, a w 2016 r. ocenie poddano sześć oznaczeń 
i uzyskano pięć ocen bardzo dobrych, a jedną dobrą; 

 oceny wyników parametrów równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolitów 
oznaczanych technika ISE w 2015 i 2016 r. – odesłano wyniku dla obydwu 
przeprowadzonych sprawdzianów w poszczególnych latach; ocenie poddano 
siedem z ośmiu możliwych oznaczeń i w 2015 r. uzyskano cztery oceny bardzo 
dobre, dwie dobre i jedną wątpliwą, a w 2016 r. pięć ocen bardzo dobrych i po 
jednej ocenie dobrej i zadowalającej; 

2) Ogólnopolskim Centralnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych w 2015 
i 2016 r., organizowanym przez COBJwDL, w których co miesiąc weryfikowana była 
wiarygodność oznaczeń 27 podstawowych składników chemicznych surowicy – 
laboratorium poddało ocenie 26 składników i uzyskało certyfikaty potwierdzające, 
że spełniło wymagane kryteria poprawności wyników tych składników; 

3) Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality, organizowanym przez SOWA-
med w 2015 i 2016 r., i za 2015 r. uzyskano certyfikat potwierdzający udział w 
następujących sprawdzianach: chemia kliniczna (alkohol, hemoksymetry, mocz – 
badanie ogólne, odczyn Biernackiego), hematologia kliniczna (leukocyty 5 DIFF, D-
dimery, koagulologia specjalna, retikulocytoza), mikrobiologia kliniczna (bakteriologia 
ogólna, clostridium difficile, hodowla i wykrywanie toksyn, pasożyty w kale); w 2016 r. 
uczestniczono dodatkowo w sprawdzianach: leki i narkotyki w moczu, wirusy oraz  
P-ciała przeciwtarczycowe; 

4) programach zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej Elektroforeza, organizowanym 
przez StandLab, w których oceniano parametry elektroforezy białek surowicy 
(uzyskano certyfikaty zaświadczające o dziale w programach: Zima2014/Wiosna 2015, 
Lato 2015, Jesień 2015 r, Lato 2016); 

5) Programie Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu Badania Mikroskopowego Rozmazu 
Krwi Obwodowej i Szpiku Kostnego EQAhem, organizowanym przez Systemy Oceny 
Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med w 2015 i 2016 r. (uzyskano 
zaświadczenia o udziale); 

6) międzynarodowych programach organizowanych przez RIQAS z zakresu: biochemii 
klinicznej General Clinical Chemistry Programme (uzyskano certyfikaty o udziale 
w programie: Wrzesień 2014-Marzec 2015, Marzec 2015-Wrzesień 2015, Wrzesień 
2015-Marzec 2016) oraz immunochemii Immunoassay Programme (certyfikaty 
o udziale w programie: Styczeń 2015-Czerwiec 2015, Lipiec 2015-Grudzień 2015); 

7) programie zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej StandLab EQA Alkohole Jesień 
2016, organizowanym przez StandLab (certyfikat uczestnictwa); 

8) Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 
w 2015 i 2016 r., organizowanym przez COBJwDM, w zakresie identyfikacji, 
lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników 
etiologicznych zakażeń; za 2015 r. uzyskano zaświadczenie o pozytywnych wynikach 
(za 2016 r. nie uzyskano jeszcze zaświadczenia, jednak oceny z sześciu rund 
przeprowadzonych w 2016 r. były pozytywne); 

9) międzynarodowych programach z zakresu badań mikrobiologicznych IfQ-Lubeck 
w 2015 i 2016 r., organizowanych przez Euroimmun, w których oceniano następujące 

                                                      
44 W związku z wprowadzeniem nowych oznaczeń w 2015 r. i niewykazaniem 100% wyników w danym cyklu, co brał pod 

uwagę COBJwDL w ocenach, laboratorium uzyskało obniżoną ogólną wiarygodność i w związku z tym w przypadku 
oznaczeń czterech parametrów markerów kardiologicznych uzyskano oceny zadowalające, tj. zmiana oznaczenia: troponina 
I na troponina T oraz BNP na NT-proBNP. 
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parametry: borelioza, EBV oraz Neuronalny Profil Paranowotworowy i otrzymano 
certyfikaty potwierdzające uzyskanie wszystkich wyników pozytywnych. 

(dowód: akta kontroli str. 868-871, 872-949, 1638-1640, 1794-1815) 

W kontrolowanym okresie Pracownia Serologii uczestniczyła w trzech sprawdzianach oceny 
jakości badań immunotransfuzjologicznych Międzynarodowego Programu Kontroli Jakości 
DiaMed marka Bio-Rad 2015, zorganizowanego przez firmę DiaHem Diagnostics Products, 
i uzyskała ocenę dobrą, co zostało potwierdzone certyfikatem. Pracownia Serologii 
uczestniczyła również w czterech edycjach przeprowadzonych w 2015 i 2016 r. 
Międzynarodowego Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań 
Immunotransfucjologicznych DiaMed/Bio-Rad, w których uzyskała trzy wyniki pozytywne 
w 2015 r., jeden wynik pozytywny i dwa wyniki pozytywne z wyróżnieniem w 2016 r. 
Ponadto Pracownia Serologii w 2015 i 2016 r. wzięła udział w kontroli jakości badań 
serologicznych, organizowanej przez RCKiK, w których uzyskała wyniki prawidłowe. 

(dowód: akta kontroli str. 950-963) 

4.3.3. Faza postanalityczna 

W DDL funkcjonowały procedury i instrukcje zapewniające właściwe postępowanie na 
etapie postanalitycznym. Dotyczyły one w szczególności wydawania wyników badań, 
przechowywania materiału biologicznego po wykonaniu badań laboratoryjnych, nadzoru nad 
dokumentami i zapisami, zasad postępowania z wartościami krytycznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 572-580) 

Błędy fazy postanalitycznej odnotowywano w Księdze błędów poanalitycznych, a od lutego 
2016 r. – w Księdze błędów laboratoryjnych. W latach 2015-2016 (do 30 września) 
stwierdzono łącznie 19 błędów fazy postanalitycznej, z tego dziewięć w 2015 r. i dziesięć 
w 2016 r. (do 30 września). Błędy te polegały w szczególności na pomyłkach wpisu wartości 
wyniku (czynność wykonywana w tych przypadkach manualnie przez osobę 
przeprowadzającą oznaczenie), błędnego wyboru kategorii wyniku mikrobiologicznego 
(dodatni zamiast ujemny) oraz błędach technicznych urządzeń związanych z brakiem 
konwersji wyniku. Wszystkie wyniki poprawiono na wniosek diagnosty. W zakresie działań 
naprawczych pouczono personel o potrzebie zachowania szczególnej staranności na tym 
etapie procesu analitycznego i mikrobiologicznego oraz ustawiono konwersje dla badań. 

(dowód: akta kontroli str. 607-674) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

W Szpitalu obowiązywały i funkcjonowały procedury wewnętrzne pn. Lista wykonywanych 
badań laboratoryjnych zawierające szczegółowy spis badań określający m.in. metodę 
badawczą, nazwę materiału, tryb zlecania badań, czas przyjmowania materiału oraz czas 
oczekiwania na wynik, w zależności od rodzaju badania. Określono w nich dwa tryby 
zlecania badań, tj. standardowy oraz pilny (CITO), w przypadku którego czas pomiędzy 
rejestracją materiału do badań w DDL a walidacją wyniku wynosił godzinę.  

Badanie 50 losowo wybranych zleceń45 na badania laboratoryjne materiału biologicznego 
pobranego od pacjentów Szpitala wykazało, że w przypadku 49 z nich czas pomiędzy 
przyjęciem materiału do badania a dokonaniem autoryzacji wyniku badania był zgodny 
z obowiązującymi w Szpitalu procedurami. W jednym przypadku46 nastąpiło przekroczenie 
czasu wynoszące 4 min, przy czym dotyczyło ono tylko jednego z oznaczonych parametrów 
wskazanych na zleceniu (amylaza w moczu). Kierownik DDL wskazała, że wszystkie 
parametry w zleceniu zostały wykonane i zaakceptowane w czasie jednej godziny od 
momentu rejestracji próbki za wyjątkiem parametru amylaza w moczu, gdzie walidacja 
nastąpiła 4 min po upływie godziny. Wyjaśniła, że wynikało to z dłuższego czasu 
wykonywania badania, w związku z manualnym trybem przeniesienia materiału z pojemnika 
pierwotnego oraz koniecznością wydrukowania kodu kreskowego identycznego z kodem 
pierwotnym. Późniejsze, choć terminowe wykonanie badania spowodowało przesunięcie 
czasu akceptacji (walidacji). Ponadto Kierownik DDL wskazała, że w module 
informatycznym Walidacja systemu informatycznego ProfLab generowana jest lista badań 

                                                      
45 Z tego: 30 zleceń na badania z 2015 r. oraz 20 zleceń z 2016 r. 

46 Nr zlecenia: 9245214800. 
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oczekujących na akceptację, w związku z czym pozycja na liście ma istotny wpływ na czas 
dokonania walidacji. Dodała także, że wpływ na czas badania ma również szereg sytuacji 
związanych z wykonywaniem badań, jak np. zgłaszanie i ewidencjonowanie wyników 
krytycznych, wyjaśnianie i korekta błędów przedlaboratoryjnych. 

Spośród 50 wybranych do badania zleceń sześć47 zostało wystawionych w dniu 
poprzedzającym pobranie materiału biologicznego do badań, a jedno zlecenie48 – dwa dni 
przed pobraniem materiału biologicznego. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru wyjaśnił, 
że pobranie materiału w tych przypadkach odbyło się zgodnie ze złożonym wcześniej 
zleceniem lekarza oraz z prawidłowymi zasadami pobierania materiału do badań, zgodnie 
z którymi materiał do badań w warunkach standardowych należy pobrać min. 12 do 14 
godzin od ostatniego posiłku w godzinach porannych. 

Spośród 50 skontrolowanych zleceń w 45 z nich stwierdzono, że zarejestrowanie pobrania 
materiału biologicznego w szpitalnym systemie informatycznym InfoMedica oraz 
przekazania go do DDL w laboratoryjnym systemie informatycznym ProfLab nastąpiło tego 
samego dnia (jedno zlecenie zostało zarejestrowane o godz. 00:01, a jego rejestracja 
w DDL miała miejsce o godz. 5:49). W przypadku pozostałych pięciu zleceń zarejestrowanie 
pobrania materiału biologicznego w systemie InfoMedica nastąpiło w dniu poprzedzającym 
przyjęcie go do badania w DDL. Czas pomiędzy godziną pobrania materiału a rejestracją 
próbek w DDL wyniósł od 7 godz. 18 min do 11 godz. 35 min. Kierownik Działu Organizacji 
i Nadzoru wyjaśnił, że ww. sześć49 zleceń dotyczyło pacjentów przygotowywanych 
do zabiegów operacyjnych, oraz że w związku z bardzo krótkim czasem na realizację 
zleceń (wyniki z materiału pobieranego w godzinach od 5:00 do 5:30 od pacjentów 
przygotowanych do zabiegów muszą być kompletne do godz. 7:00), ich wersja 
elektroniczna wraz z kodami identyfikacyjnymi została przygotowana w dniu 
poprzedzającym rzeczywiste pobranie materiału. Wskazał również, że po pobraniu 
materiału biologicznego kod zlecenia był wklejany do karty zleceń lekarskich (wersja 
papierowa dokumentacji), obok którego fakt realizacji zlecenia potwierdzała swoim 
podpisem i pieczątką służbową pielęgniarka pobierająca materiał. W kartach tych 
zamieszczana była rzeczywista godzina pobrania materiału biologicznego. 

Kontrola 50 zleceń wykazała również, że w przypadku czterech zleceń na badania mające 
być wykonane w trybie pilnym (CITO), wystawionych w SOR, czas od momentu pobrania 
materiału biologicznego od pacjenta do momentu przyjęcia w DDL wynosił od 27 min do 
godziny i 12 min. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru wyjaśnił, że w tych przypadkach 
rozpiętość czasowa wynikała ze specyfiki pracy w SOR, gdzie w pierwszej kolejności 
zabezpieczane są czynności pielęgniarsko-lekarskie oraz bezpieczeństwo pacjenta, 
a materiał biologiczny transportowany jest do DDL w pierwszym możliwym momencie, kiedy 
pozwala na to stan pacjentów i sytuacja w oddziale. 

W odniesieniu do badanej próby 50 zleceń (bez uwzględnienia sześciu zleceń, w przypadku 
których wpis w systemie informatycznym dotyczący pobrania materiału nie odzwierciedlał 
rzeczywistego stanu), średni czas od momentu pobrania materiału biologicznego do 
dostarczenia go do DDL wynosił 32 min. 

(dowód: akta kontroli str. 1301-1310,1316-1318,1673-1714, 1822-1825) 

W Szpitalu zlecenia na badania laboratoryjne oraz sprawozdania z badań funkcjonowały 
jako dokumenty elektroniczne w systemach informatycznych InfoMedica oraz ProfLab. 
Kontrola wykazała, że: 

 formularz zlecenia zawierał wymagane informacje, tj. imię i nazwisko pacjenta, pesel, 
datę urodzenia, adres zamieszkania, płeć, nazwę oddziału szpitalnego, imię i nazwisko 
lekarza, tryb w jakim miało być wykonane badanie, na jednym formularzu mogło być 
zlecone więcej niż jedno badanie. Stwierdzono jednak, że formularz zlecenia widoczny 
w DDL (w laboratoryjnym systemie informatycznym ProfLab) nie posiadał daty 
i godziny pobrania materiału do badania oraz danych osoby pobierającej materiał 
do badania; 

                                                      
47 Nr zleceń: 107540479, 103857564, 96812355, 121700707, 121571298, 118498427. 

48 Nr zlecenia: 123645178. 

49 Nr zleceń:5607214200, 5175214000, 4493215900, 9697213200, 4757213100, 115102404. 
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 formularz sprawozdania z badań, poza datą i godziną przyjęcia materiału do badań, 
zawierał wymagane dane. Informacje dotyczące daty i godziny przyjęcia materiału do 
badań były dostępne w systemie informatycznym DDL, lecz nie były generowane do 
systemu InfoMedica. 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru wyjaśnił, że brak ww. danych na formularzach 
wynikał z braku modułu w zakresie funkcjonalności punktu pobrań, którego wdrożenie jest 
kosztownym przedsięwzięciem. Wskazał również, że z uwagi na konieczność dostosowania 
systemu informatycznego do wymogów ustawy o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 
Szpital planuje wymianę oprogramowania, która umożliwi wprowadzenie funkcjonalności 
w zakresie ekspozycji daty i godziny pobrania materiału biologicznego, danych osoby 
pobierającej materiał. Kierownik zaznaczył także, iż na chwilę obecną istnieje możliwość 
odrębnego wygenerowania takich danych z systemu InfoMedica oraz ProfLab. W zakresie 
braku w sprawozdaniu z badania laboratoryjnego daty i godziny przyjęcia materiału 
biologicznego do badań, Kierownik wyjaśnił, że Szpital zwrócił się do dostawcy 
oprogramowania o jego stosowną modyfikację. 

(dowód: akta kontroli str. 1560-1588,1634-1637) 

W protokole z kontroli przeprowadzonej w maju 2016 r. w Pracowni Serologii przez RCKiK 
w zakresie zlecenia na wykonanie badania oraz wyniku badania wskazano m.in., że: 

 używane formularze zleceń na wykonanie badania: grupy krwi, próby zgodności 
serologicznej, badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania 
immunoglobuliny anty-D, badania konsultacyjnego w RCKiK (…) są zgodne 
z obowiązującymi wzorami. Wszystkie przeanalizowane w dniu kontroli formularze były 
kompletne i czytelnie wypełnione. W formularzu na badanie na obecność 
alloprzeciwciał odpornościowych stwierdzono, że brak jest opisu rubryk dotyczących 
daty i godziny pobrania próbki, poprzednich wyników badań (grupa krwi, przeciwciała 
odpornościowe – jest tylko rubryka opisana grupa krwi), daty i godziny przyjęcia próbki 
do badania, numeru badania. Nazwa ww. formularza brzmi „Skierowanie na badanie 
przeciwciał u kobiet w ciąży”, co niejednoznacznie i nieprecyzyjnie określa z jakiego 
układu krwinkowego mają być przebadane przeciwciała. Na formularzu na wykonanie 
próby zgodności serologicznej nie są wpisywane numery donacji i grupy krwi KKCz 
wydanych przez Banki Krwi oraz brak podpisów z pieczęcią osoby wydającej 
segmenty drenów. Wszystkie próbki krwi przyjęte i zakwalifikowane do badań 
opisywane są prawidłowo, tj. z wszystkimi wymaganymi danymi: imię, nazwisko i pesel 
pacjenta, data i godzina pobrania próbki krwi. 

 księgi: badań grup krwi, prób zgodności serologicznej oraz badań alloprzeciwciał 
odpornościowych (spoza układu ABO) u kobiet w ciąży i po porodzie są zgodne 
z obowiązującymi wzorami. W księdze prób zgodności protokołowanie i formułowanie 
wyników badań jest prowadzone prawidłowo. Wszystkie rubryki są kompletne 
i prawidłowo wypełnione. W księdze badań grup krwi oraz w księdze badań obecności 
alloprzeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych (spoza układu ABO) brak 
wpisu wyniku screeningu przeciwciał (np. nie wykryto, wykryto: konieczna kontrola 
w RCKiK) oraz brak podpisów z pieczęcią (ewentualnie tylko czytelnych podpisów) 
osób wykonujących badania. Do protokołowania i zapisu wyników badań w kierunku 
przeciwciał odpornościowych z układu ABO stosowana jest odrębna księga. W księdze 
tej stwierdzono brak autoryzacji wszystkich wyników badań oraz nieaktualne opisy 
nagłówków rubryk tabel. Formularze wyniku (…) są zgodne z obowiązującymi wzorami. 
Formularz wyniku badania w kierunku obecności alloprzeciwciał odpornościowych do 
krwinek czerwonych nosi tytuł „Wynik badania przeciwciał”, co niejednoznacznie 
i nieprecyzyjnie określa jakich przeciwciał, tj. np. z jakiego układu krwinkowego 
dotyczy to badanie. Wszystkie wyniki badań są kompletne i czytelnie wypełniane oraz 
autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego posiadającego aktualne uprawnienia 
do wykonywania badań serologicznych i autoryzacji wyników badań. 

Realizując zalecenia RCKiK zaktualizowano i wprowadzono do stosowania formularz zlecenia 
na badanie obecności alloprzeciwciał, na zleceniu na wykonanie próby zgodności 
odnotowywane są wszystkie wymagane dane, wprowadzono zmodyfikowany wzór Księgi 
badań w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych, w Księdze badań grupy krwi 
wprowadzono wpis o uzyskanym wyniku badań (w rubryce badanie przeglądowe przeciwciał 
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PTA I-II-III wpisuje się nie stwierdza się), w książkach prowadzonych w Pracowni Serologii 
wszystkie badania dokumentowane są podpisem i imienną pieczątką osoby wykonującej 
badanie oraz zmodyfikowano treść wyniku badania na obecność przeciwciał. 

(dowód: akta kontroli str. 1291-1295, 1298-1299) 

1. Uwaga NIK w badanym zakresie dotyczy wskazywania w systemie informatycznym 
Szpitala danych dotyczących czasu pobrania materiału biologicznego od pacjenta 
nieodpowiadających rzeczywistemu czasowi pobrania wskazanemu w dokumentacji 
papierowej. Zdaniem NIK może to utrudniać nadzór nad procesem jakości i wiąże się 
z koniecznością dodatkowego porównywania danych elektronicznych z dokumentacją 
papierową zawierającą informacje źródłowe. Weryfikacja danych, w sytuacji zaistnienia 
potrzeby ustalenia faktycznego czasu pobrania materiału biologicznego od pacjenta, 
wymaga przeznaczania czasu pracowników na przeszukiwanie dokumentacji źródłowej. 

2. NIK zwraca również uwagę na brak kompatybilności systemów informatycznych 
InfoMedica oraz ProfLab w zakresie pełnej ekspozycji danych dotyczących daty 
i godziny pobrania materiału biologicznego do badania, osoby pobierającej materiał 
oraz daty i godziny przyjęcia materiału do badań. Zdaniem NIK może to utrudniać 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu realizacji zleceń laboratoryjnych oraz 
generowania ich wyników.  

4.5. Transport materiału biologicznego 

Szpital opracował i wdrożył Procedurę zintegrowanego systemu zarządzania SOP-003/DDL 
Transport materiału do badań, która zgodnie z pkt 3.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych zawierała opis zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem, 
zapewnienia bezpieczeństwa osoby transportującej materiał, postępowania w przypadku 
uszkodzenia opakowania zbiorczego lub opakowania indywidualnego transportowanego 
materiału, sposobu dekontaminacji w przypadku skażenia, pojemników i opakowań 
zbiorczych przeznaczonych do transportu materiału, dopuszczalnego czasu transportu 
w podziale na materiał do badań mikrobiologicznych oraz analitycznych, temperatury 
w pojemnikach transportowych.  
W Szpitalu za transport materiału biologicznego pobranego od pacjentów do DDL 
odpowiedzialny był upoważniony personel, tj.: 

 z oddziałów szpitalnych (w tym SOR) materiał był transportowany przez personel 
danego oddziału oraz gońca, tj. pracownika działu Transportu Wewnątrzszpitalnego, 

 z centralnego punktu pobrań materiału Szpitala (CPPM) wchodzącego w skład struktury 
organizacyjnej DDL materiał biologiczny transportowali pracownicy DDL. 

Przeprowadzone oględziny wykazały, że materiał biologiczny z oddziałów szpitalnych oraz 
z CPPM dostarczany był do DDL w pojemnikach transportowych oznakowanych na jednym 
z dłuższych boków oraz na pokrywie piktogramami oznaczającymi materiał zakaźny. Dno 
pojemników wyścielone było materiałem pochłaniającym ciecz, probówki znajdujące się 
w pojemnikach transportowych umieszczone były w statywach, natomiast pojemniki 
z moczem w pozycji pionowej znajdowały się na ich dnie. Umieszczenie materiału 
biologicznego w pojemniku transportowym oraz jego oznaczenie było zgodne z procedurą 
SOP-003/DDL. Ponadto, zgodnie z tą procedurą, każda z probówek oraz pojemniki 
z moczem (oklejone kodami kreskowymi) zostały zeskanowane w czytniku umieszczonym 
w punkcie przyjęcia materiału i rozdziału materiału DDL przez uprawnionych pracowników 
dostarczających materiał biologiczny. 
Obowiązujące w Szpitalu procedury wewnętrzne nie przewidywały obowiązku rejestrowania 
godziny odbioru materiału biologicznego z oddziałów szpitalnych oraz CPPM. Odbiór 
materiału biologicznego odbywał się według schematu pracy gońca, regulującego czas 
odbioru z poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz określającego maksymalny czas 
dostarczenia materiału do DDL od chwili zabrania go z danego oddziału (30 min). Ponadto 
odbiór materiału biologicznego z CPPM następował w sposób ciągły, tj. w zależności 
od liczby pobrań.  

 (dowód: akta kontroli str.1589-1633,1419-1430) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

5.1. Umowy na udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 

W kontrolowanym okresie Szpital miał zawarte umowy na udzielanie świadczeń w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej z czterema podmiotami zewnętrznymi. W przypadku trzech 
umów, przed ich zawarciem nie było wymagane przeprowadzenie konkursu ofert, 
a w przypadku jednej umowy zawartej z Diagnostyką Sp. z o.o., pomimo takiego obowiązku, 
nie przeprowadzono procedury konkursowej, co zostało szczegółowo przedstawione 
w pkt 2.2 wystąpienia.  
Umowa z Diagnostyką Sp. z o.o. z 2008 r., poza zawarciem jej na czas nieokreślony 
(przedstawione we wcześniejszej części wystąpienia) oraz nieokreśleniem minimalnej liczby 
osób udzielających świadczeń zdrowotnych, spełniała wymogi określone w art. 27 ustawy 
o działalności leczniczej. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru wyjaśnił, że nieokreślenie 
minimalnej liczby osób udzielających świadczeń zdrowotnych przez wykonawcę wynikało 
z przeoczenia pracownika przygotowującego umowę. Jednocześnie podkreślił, że firma 
Diagnostyka Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych 
oraz posiada wszelkie certyfikaty dotyczące realizacji medycznej diagnostyki laboratoryjnej. 
Wskazał, że w związku z tym świadczenia były wykonywane zgodnie z określonymi dla 
czynności diagnostyki laboratoryjnej przepisami, które zawierają wymogi w zakresie liczby 
i rodzaju personelu medycznego udzielającego świadczeń. 
Umowa z Diagnostyką Sp. z o.o. została zmieniona czterema aneksami (z 1 marca 2009 r., 
23 lipca 2009 r., 28 lipca 2009 r. i 1 lipca 2011 r.). Zmiany tej umowy dotyczyły zmian 
w wykazie badań, ustalenia zasad zlecania i pobierania materiału do wprowadzonych badań 
Grupa Krwi z Kartą Krewniaka, zmiany ceny pięciu badań, wprowadzenia nowych druków 
zlecenia na badania laboratoryjne służące innym celom niż profilaktyka, zachowanie, 
ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, które nie są objęte zwolnieniem z VAT. 

(dowód: akta kontroli str. 388-442, 964-967) 

Szpital sprawował nadzór nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez 
podmioty zewnętrzne. W związku z wymogiem prowadzenia nadzoru nad jakością badań 
wykonywanych przez laboratoria zewnętrzne (norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005) raz na 
trzy lata dokonywano oceny podwykonawcy. Ostatnia ocena została przeprowadzona 
w 2014 r. (kolejna planowana jest na 2017 r.), w której weryfikowano spełnianie wymagań 
w zakresie monitorowania procesów pobierania, przechowywania, przyjmowania 
i transportu materiału do badań (procedury), prowadzenia wewnętrznej kontroli poprawności 
oznaczeń, udziału w zewnętrznej ocenie jakości wykonywanych oznaczeń, aktualnej listy 
wykonywanych badań. W listopadzie 2014 r. przedstawiciele DDL przeprowadzili wizytację 
w laboratorium Diagnostyki Sp. z o.o., która obejmowała pracownie przyjęcia materiału, 
analityki ogólnej, immunobiochemii, hematologii i koagulologii, autoimmunologii i ELISA, 
biologii molekularnej, cytologii oraz cytogenetyki. W trakcie tej wizytacji miał miejsce audit 
pionowy procesu analitycznego – od momentu rejestracji zlecenia przez przyjęcie materiału, 
wykonanie oznaczenia, walidację wyniku do wydania sprawozdania z badania. 

(dowód: akta kontroli str. 968-971, 1641-1643) 

W ocenie Koordynatora DDL Diagnostyka Sp. z o.o. dysponuje usługami o bardzo dużym 
zakresie specjalistycznych badań analitycznych i mikrobiologicznych, współpraca przebiega bez 
zastrzeżeń, badania realizowane są terminowo i Szpital uzyskuje wysokiej jakości świadczone 
usługi. Diagnostyka Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat Akredytacji 
Laboratorium Medycznego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, zaświadczenia 
uczestnictwa w programach organizowanych przez COBJ, międzynarodowym programie 
Labquality, międzynarodowym programie immunologii i chemii klinicznej Randox, programie 
INSTAND biologia molekularna, QCMD genetyka, Polmikro, DAKKS autoimmunologia. 

(dowód: akta kontroli str. 972-988) 

W załączniku nr 3 Wykaz podwykonawców do umów zawartych z MOW NFZ o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna (umowa 
nr 065/100186/AOS/01/2011) nie zostali ujęci podwykonawcy udzielający świadczeń 
zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, a w zakresie leczenie szpitalne (umowa 
nr 065/100186/SZP/01/2011 i 065/100186/SZP/05/2011 dotycząca terapeutycznych 

Opis stanu 
faktycznego 
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programów zdrowotnych) spośród podwykonawców udzielających świadczeń zdrowotnych 
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej ujęto Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że pozostali dwaj 
podwykonawcy, tj. Diagnostyka Sp. z o.o. i Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Krakowie, są wykazani w Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej 
NFZ, zawierającej dane o wszelkich zasobach wykorzystywanych przez Szpital. Wskazała 
również, że taka zasada wynika z uzgodnień z pracownikami MOW NFZ, aby pod konkretne 
zakresu umów „podpinać” wyłącznie te, które są szczegółowo opisane w wymogach NFZ. 
Pozostałe umowy są wykazywane w Portalu Świadczeniodawcy. 
Według zapisów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z MOW NFZ50 
aktualizacji danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji tych umów 
należało dokonywać za pomocą udostępnionych przez NFZ aplikacji informatycznych, 
w szczególności Portalu NFZ, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 1 do 
zarządzenia nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego 
Funduszu Zdrowia51. Zgodnie z § 1 pkt 3 załącznika nr 1 do tego zarządzenia Portal NFZ 
jest środowiskiem komunikacji służącym o wymiany informacji pomiędzy użytkownikami 
a NFZ, obsługi umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, sprawozdawczości 
i rozliczeń, prowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz aktualizacji wprowadzanych danych. Zgodnie natomiast z § 6 
załącznika nr 1 do ww. zarządzenia użytkownik jest obowiązany do wprowadzania 
kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych m.in. dotyczących 
potencjału wykonawczego użytkownika, służących do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
i jest obowiązany do bieżącej aktualizacji tych danych. 

(dowód: akta kontroli str. 248, 250, 989-1003, 1004-1010, 1644-1649) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

W kontrolowanym okresie w Szpitalu monitorowano czynniki alarmowe oraz zakażenia 
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W Szpitalu funkcjonował Komitet 
ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Komitet Terapeutyczny, w ramach którego wyodrębniono 
m.in. Zespół ds. Antybiotykoterapii. W skład obydwu komitetów wchodziła zastępca 
kierownik Laboratorium Działu Diagnostyki, odpowiedzialna za prowadzenie Pracowni 
Mikrobiologii. W Szpitalu funkcjonował również Ośrodek ds. Zakażań Szpitalnych, 
do którego zadań należało w szczególności: wykrywanie, monitorowanie i prowadzenie 
rejestru czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, uczestniczenie w konsultowaniu osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę 
zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, oraz ocena 
ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych na 
etapie rozpoznania zakażenia. W Szpitalu funkcjonowały procedury dotyczące:  

 wewnątrzzakładowego monitorowania zakażeń szpitalnych, której przedmiotem był 
opis sposobu postępowania zmierzającego do rozpoznania, zakwalifikowania 
i zarejestrowania zakażeń szpitalnych, 

 postępowania w ognisku epidemicznym, 

 zgłaszania zakażeń wywołanych drobnoustrojami alarmowymi do Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 

 pobierania badań mikrobiologicznych u pacjentów przyjmowanych do oddziału 
szpitalnego, której przedmiotem był opis postępowania w przypadku przyjmowania 
do leczenia szpitalnego pacjenta będącego nosicielem (podejrzanego o nosicielstwo) 
zakażenia drobnoustrojem alarmowym, a celem tej procedury było zapewnienie 
wczesnego wykrywania zagrożeń związanych z zakażeniami drobnoustrojem 
alarmowym, 

 kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych. 

W DDL obowiązywała procedura Zasad zgłaszania i przechowywania organizmów 
będących czynnikami alarmowymi, której celem było zapewnienie wewnętrznego nadzoru 

                                                      
50 W § 2 pkt 8 umowy w zakresie leczenia szpitalnego i § 2 pkt 10 umowy w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

51  NFZ Nr 7, poz. 45 ze zm. 
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nad czynnikami alarmowymi oraz zabezpieczenie drobnoustrojów alarmowych poprzez 
bankowanie szczepów bakteryjnych dla potrzeb Ośrodka ds. Zakażeń Szpitalnych. 
Procedura ta określała tryb postępowania (zgłaszania, bankowania) w przypadku wykrycia 
czynnika alarmowego w materiale istotnym klinicznie pochodzącym od pacjenta 
hospitalizowanego. Lista czynników alarmowych stanowiła załącznik do tej procedury. 
Bankowaniu podlegały czynniki alarmowe wyizolowane z materiałów istotnych klinicznie52, 
umieszczone na liście czynników alarmowych. Szczep podlegał wpisaniu do Karty 
bankowania czynnika alarmowego i był przechowywany przez sześć miesięcy. 
Drobnoustroje podlegały przekazaniu do genotypowania tylko na wniosek Ośrodka 
ds. Zakażeń Szpitalnych. Szpital miał również możliwość potwierdzenia lekooporności 
drobnoustrojów w ośrodku referencyjnym KORDL. 

(dowód: akta kontroli str. 57, 1011-1087, 1088-1100) 

W DDL gromadzono informacje o liczbie wykonanych badań mikrobiologicznych na każdym 
oddziale, rodzaju badań, liczbie wyników dodatnich i wątpliwych. Informacje te umożliwiały 
m.in. dokonywanie oceny prowadzenia analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej. 
W kontrolowanym okresie przeprowadzono analizę mikrobiologiczną Szpitala i sporządzono 
raporty dla poszczególnych oddziałów za 2015 r., a w 2016 r. przeprowadzono kwartalne 
analizy danych lokalnej wrażliwości drobnoustrojów oraz występujących niebezpiecznych 
mechanizmów oporności. Analizy te przekazano przewodniczącemu Zespołu ds. 
Antybiotykoterapii. Ponadto w DDL sporządzono Raport roczny o bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej Szpitala za 2015 r., który przekazano Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Tarnowie. Ośrodek ds. Zakażeń Szpitalnych, m.in. w oparciu o dane 
przekazane przez DDL, sporządził Raport z zakażeń szpitalnych I-XII 2015 r. oraz Raport 
zakażeń szpitalnych I-VI 2016 r. Dokumenty te zostały omówione na posiedzeniach 
Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych.  Komitet ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych 
przekazał ordynatorom/kierownikom poszczególnych oddziałów Szpitala raporty 
z monitorowania zakażeń, obejmujące dane dotyczące zakażeń szpitalnych, jakie wystąpiły 
w poszczególnych oddziałach53, występowania alert-patogenów (mapa mikrobiologiczna)54, 
przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w oddziale w zakresie procedur zapobiegania 
zakażeniom55 wraz z wykazem zakażeń szpitalnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1101-1149, 1150-1223) 

W 2015 r. łącznie u 602 pacjentów wykryto patogeny alarmowe, w tym 186 biologicznych 
czynników chorobotwórczych izolowanych z krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, 
107 Escherichia coli56, a 103 Clostridium difficile57. W 2015 r. wykryto łącznie 227 zakażeń 
szpitalnych, spośród których 36% stanowiły zakażenia przewodu pokarmowego, 23% 
zakażenia miejsca operowanego, 17% zakażania krwi, a po 11% zapalenie płuc 
(pnuemonia) oraz zakażenia układu moczowego. W 2015 r. wykonano łącznie 15.609 
badań mikrobiologicznych, co stanowiło 24 badania w roku na jedno łóżko szpitalne. 
Najwięcej badań mikrobiologicznych wykonano pacjentom hospitalizowanym w Oddziale 
Wewnętrznym I (1.938 badań), Oddziale Urologicznym (1.804), Oddziale Neurologicznym 
(1.311) oraz Oddziale Neurochirurgii (1.298). W I półroczu 2016 r. łącznie u 288 pacjentów 
wykryto patogeny alarmowe, w tym 61 Clostridium difficile, 47 Escherichia coli, a po 39 
Klebsiella pneumoniae58 i Norowirus. W tym okresie wykryto łącznie 156 zakażeń 

                                                      
52 Materiały istotne klinicznie: krew (bez wymazów z długiego wkłucia), płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny wysiękowe, 

przesiękowe, materiały z dolnych dróg oddechowych, rany, ropy (bez rurek intubacyjnych i tracheostomijnych), mocz 
i plwocina. 

53 Obejmujące dane: liczba i typ zakażeń szpitalnych, które wywołały zakażenie w oddziale, zestawienie drobnoustrojów, które 
wywołały zakażenie, oporność bakterii, które wywołały zakażenie, zakażenia miejsca operowanego i ich typ, antybiotyki 
stosowane w leczeniu zakażeń szpitalnych w oddziale. 

54 Obejmujące dane: zestawienie alert-patogenów wykrytych w oddziale, oporność alert-patogenów, zestawienie alert-
patogenów wykrytych w oddziale do 72 godzin od przyjęcia i po 72 godzinach od przyjęcia, zestawienie materiałów, 
z których wyhodowano alert-patogeny w oddziale, karty izolacji w oddziale, zestawienie alert-patogenów z podziałem 
na zakażenia szpitalne i nieszpitalne w oddziale. 

55 Tj. Postępowanie z odpadami, stosowanie środków dezynfekcyjnych, higiena rąk, izolacja pacjentów. 

56  Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny 
Enterobacteriaceae. 

57 Clostridium difficile to beztlenowa laseczka, występująca powszechnie w środowisku, a u człowieka w jelicie grubym.  

58 Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) – otoczkowa, nieprzetrwalnikująca, bezrzęskowa bakteria Gram ujemna 
o dużej zjadliwości, wchodzi w skład flory fizjologicznej skóry, jamy ustnej i jelit i jest przyczyną ok. 8% zakażeń szpitalnych. 
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szpitalnych, spośród których 38% stanowiły zakażenia przewodu pokarmowego, 22% 
zakażania krwi, 15% zakażenia miejsca operowanego, 12% zakażenia układu moczowego, 
a 11% zapalenie płuc (pnuemonia). W I półroczu 2016 r. wykonano łącznie 14.178 badań 
mikrobiologicznych, w tym najwięcej pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Dziecięcym 
„Dzieci Młodsze” (2.808 badań), Wewnętrznym I i Nefrologii (1.779), Oddziale Urologicznym 
(1.281) oraz Oddziale Neurochirurgii (1.150). 
Wszystkim pacjentom, u których wykryto zakażenie szpitalne w 2015 i I półroczu 2016 r., 
wykonano badania mikrobiologiczne. W przypadku sześciu pacjentów w 2015 r. 
i 14 w I półroczu 2016 r., pomimo wykonanych badań mikrobiologicznych, nie wyizolowano 
drobnoustroju chorobotwórczego. 

(dowód: akta kontroli str. 1101-1149, 1164-1175) 

5.3. Kontrole medycznego laboratorium diagnostycznego 

W kontrolowanym okresie w DDL przeprowadzono łącznie cztery audyty wewnętrzne oraz 
dwa audyty zewnętrzne, w tym dwa audyty wewnętrzne i jeden zewnętrzny obejmujące 
obszar Pracowni Mikrobiologii. Celem audytów wewnętrznych było badanie zgodności 
w kontekście wymagań normy ISO 9001, PN-N-18001, obowiązujących przepisów 
prawnych oraz standardów akredytacyjnych. Obszar audytów wewnętrznych obejmował 
m.in. nadzór nad sprzętem i aparaturą, wentylację pomieszczeń, w których wykonywane 
były czynności diagnostyczno-laboratoryjne, sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych 
osobowych, monitorowanie i nadzorowanie warunków środowiskowych, pomiary temperatur 
w lodówkach, cieplarkach i pomieszczeniach, postępowanie z materiałem po wykonaniu 
badań, formularze wyników badań, realizacja planu szkoleń wewnętrznych, prowadzenie 
oceny błędów przedlaboratoryjnych i wdrażanie działań naprawczych, opracowanie listy 
wykonywanych badań laboratoryjnych, prowadzenie kontroli funkcjonalnej w DDL, 
wewnętrznej kontroli poprawności oznaczeń, uczestnictwo w zewnętrznych programach 
kontroli jakości oznaczeń, prowadzenie rejestru alertpatogenów, bankowanie czynników 
alarmowych oraz przechowywanie materiału skażonego. W jednym audycie wewnętrznym, 
przeprowadzonym w 2015 r. w Pracowni Mikrobiologii, stwierdzono niezgodności w zakresie 
prowadzenia dokumentacji, polegające na niepodaniu w księdze konsultacji badań danych 
lekarza, któremu udzielano informacji, oraz braku dat i podpisów przy błędnie dokonanych 
zapisach w kartach bankowania. W pozostałych audytach wewnętrznych nie stwierdzono 
niespełnienia wymagań. Audyty zewnętrzne obejmowały obszar doskonalenia organizacji 
poprzez zdarzenia niepożądane w zakresie Pracowni Mikrobiologii (2015 r.) oraz obszar 
doskonalenia organizacji poprzez zdarzenia potencjalnie wypadkowe w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej (2016 r.). W audycie Pracowni Mikrobiologii stwierdzono, że system 
informatyczny nie dawał możliwości wpisania na zleceniu godziny pobrania materiału. 
W audycie przeprowadzonym w 2016 r. nie stwierdzono niespełnienia wymagań. 

(dowód: akta kontroli str. 1224-1288) 

W 2016 r. pracownicy RCKiK przeprowadzili kontrolę Pracowni Serologii Transfuzjologicznej 
z Bankiem Krwi, która swym zakresem objęła w Pracowni Serologii organizację pracy, 
odczynniki i krwinki wzorcowe i metodykę badań, aparaturę i sprzęt laboratoryjny, zlecenia 
na wykonanie badań immunohematologicznych i materiał do badań, dokumentację i wyniki 
badań oraz zapewnienie jakości badań immunohematologicznych. Wyniki tej kontroli 
i zalecenia RCKiK dla Pracowni Serologii zostały częściowo przedstawione we 
wcześniejszej części wystąpienia. RCKiK wydało również zalecenia polegające 
w szczególności na powołaniu na stanowisko kierownika Pracowni osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia, poświadczaniu pisemnym przez kierownika lub osobę przez niego 
upoważnioną wyników uzyskanych we wszystkich kontrolach jakości badań, wdrożeniu do 
codziennego stosowania posiadanego programu komputerowego, wyposażeniu Pracowni 
w automat do badań immunohematologicznych, co znacząco usprawniłoby pracę, 
skróciłoby czas wykonania badań i ich dokumentowania, a także podniosłoby jakość 
i wiarygodność wyników badań. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Szpital 
zadeklarował, że podejmie działania zmierzające do obsady stanowiska kierownika Pracowni 
Serologii zgodnie z obowiązującymi przepisami, na odwrocie dokumentu z zewnętrznej 
kontroli jakości będzie zamieszczany zapis informujący o zapoznaniu się z treścią, program 
komputerowy będzie wdrażany sukcesywnie w miarę możliwości i posiadanych zasobów 
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kadrowych, natomiast automatyzacja Pracowni jest procesem wymagającym nakładów 
finansowych i będzie realizowana w miarę posiadania stosownych funduszy. 

(dowód: akta kontroli str. 1291-1300) 

W okresie objętym kontrolą realizacja świadczeń diagnostyki laboratoryjnej nie była 
przedmiotem kontroli żadnego innego podmiotu lub organu zewnętrznego. 
W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg i wniosków związanych z realizacją 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1289-1290) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli59, wnosi o podjęcie działań do zapewnienia obsady stanowisk kierowników 
Pracowni Mikrobiologii i Pracowni Serologii przez osoby spełniające wymogi określone 
przepisami prawa. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w 
Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków, 27 stycznia 2017 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy: 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Marta Wojnarska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

  

Hubert Brzozowski 
Specjalista kontroli państwowej 

 

 

                                                      
59 Dz. U. z 2015 r. poz.1096 ze zm. 
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