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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 Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/156/2016 z 8 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu,  
ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz (ZOZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Gnyla, Kierownik ZOZ 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
ZOZ, w okresie objętym kontrolą, zapewnił dostęp do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 
W swojej strukturze posiadał Laboratorium analityczne (Laboratorium), którego 
pomieszczenia i wyposażenie, jak również kwalifikacje personelu medycznego, spełniały 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne3.  

Właściwie organizowano pracę Laboratorium. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące 
opóźnienia przeglądu dwóch aparatów diagnostycznych oraz wykonywania w jednym dniu 
badań laboratoryjnych bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego wystąpiły incydentalnie. 

Wprowadzony w Laboratorium system zarządzania jakością był zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych4. Standaryzacją objęto czynności każdej 
z faz procesu diagnostycznego, prowadzące do zminimalizowania możliwości popełnienia 
błędów wpływających na wiarygodność wyników badań. Czas wykonywania badań 
laboratoryjnych oraz warunki transportu materiału biologicznego były zgodne z przyjętymi 
zasadami. Odpowiednio reagowano na uwagi/skargi związane z realizacją świadczeń 
diagnostyki laboratoryjnej przez Laboratorium. 

Badania diagnostyki laboratoryjnej nierealizowane we własnym Laboratorium zlecano 
podmiotowi zewnętrznemu. ZOZ w umowach z tym podmiotem zawarł postanowienia 
zapewniające wymaganą jakość świadczeń. Terminowo regulowano płatności z tytułu takich 
zleceń. 

 

                                                      
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  Dz.U. Nr 43, poz. 408 ze zm. 

4 Dz.U. z 2016, poz. 1665 – zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w laboratorium diagnostycznym 

1.1.  Struktura organizacyjna ZOZ  

ZOZ wpisany został w listopadzie 1999 r. do „Rejestru podmiotów leczniczych” 
prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego; ostatniej zmiany wpisu dokonano 
1 września 2016 r.5 W strukturze ZOZ znajdowało się Laboratorium działające od stycznia 
2000 roku. Potwierdzenie spełnienia przez pomieszczenia i urządzenia tego Laboratorium 
wymagań higienicznych i zdrowotnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej6, zawarte 
było w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z 26 września 
2011 r.  
Laboratorium zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów 
Laboratoryjnych 26 sierpnia 2004 r. (nr identyfikacyjny 1200).  

 (dowód: akta kontroli str.4-53) 

1.2.  Warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe Laboratorium 

1.2.1.  Laboratorium zajmowało pomieszczenia na I piętrze budynku ZOZ. W jego skład 
wchodziły: 
– pomieszczenia główne składające się z dwóch pokoi, w których wykonywano czynności 

diagnostyki laboratoryjnej, a ponadto w jednym z tych pomieszczeń rozdzielano 
otrzymany materiał do badań i w dwóch urządzeniach chłodniczych przechowywano 
odczynniki chemiczne do badań, surowice kontrolne i kalibratory do aparatury, a także 
surowice i krew z badań wykonanych w poprzednim dniu oraz materiał pobrany do 
badań wysyłkowych (przetrzymywany do czasu przekazania go kurierowi);  

– pomieszczenie specjalne, w którym utylizowano materiał z badań i przechowywano 
środki do utylizacji, środki dezynfekcyjne oraz pojemnik z opakowaniami po zużytych 
odczynnikach chemicznych – odpowiednio oznakowane; 

– pomieszczenia socjalne składające się z pokoju socjalnego7 i pomieszczenia 
sanitarnohigienicznego. 

Materiał do badań pobierany był w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku 
ZOZ. Odpady z punktu pobrań i pojemniki po zużytych odczynnikach chemicznych były 
składowane w mechanicznie chłodzonym pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy 
budynku ZOZ. Wszystkie pomieszczenia były odpowiednio oznakowane.  

(dowód: akta kontroli str. 58-64)  

W Projekcie budowlanym aranżacji pomieszczeń ZOZ z dostosowaniem do funkcji 
laboratorium diagnostycznego z lipca 2010 r. dla Laboratorium przewidziane było jeszcze 
jedno pomieszczenie z aneksem administracyjnym. Z pomieszczenia tego korzystały 
pielęgniarki środowiskowe oraz prowadzony był w nim Gminny Punkt Konsultacyjny dla 
osób uzależnionych i ich rodzin, Punkt Pomocy Psychologicznej i Punkt Informacji Wsparcia 
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.  
Kierownik ZOZ wyjaśniła, że projekt budowlany, jak i remont pomieszczeń w siedzibie ZOZ 
przeznaczonych na laboratorium wykonane były na koszt Urzędu Miejskiego w Nowym 
Wiśniczu, pod warunkiem udostępnienia jednego pomieszczenia dla prowadzonych przez 
Gminę ww. punktów pomocy. Takie rozwiązanie było możliwe ze względu na niewielki 
zakres wykonywanych badań oraz posiadane wyposażenie, a aneks administracyjny tak 
małego laboratorium, tj. biurko i regał, urządzono w pomieszczeniach socjalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 58, 63-64, 134-135)  

                                                      
5 Księga Rejestrowa nr 000000006443 – zmiana z 1 września 2016 r. dotyczyła nowej komórki organizacyjnej w ramach 

Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu, tj. Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół 
w Nowym Wiśniczu, którego działalność została rozpoczęta z dniem 1 września 2016 r. 

6 Dz.U. Nr 31, poz. 158. 

7 W pokoju socjalnym znajdowało się również biurko Kierownika oraz szafki na odzież dla wszystkich pracowników 
Laboratorium. 
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1.2.2. Laboratorium posiadało wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności. 
Dysponowało aparaturą pomiarowo-badawczą, jak np.:  
– analizator hematologiczny BC 5300, analizator biochemiczny BS-200 i analizator jonów 

EasyLyte Na/K, które były zakupione w 2011 r. za 93,4 tys. zł, oraz koagulometr K-3002 
OPTIC SN – nabyty w 2009 r. za 4,5 tys. zł,  

– dwa analizatory immunologiczne MiniVidas Blue dzierżawione od firmy bioMérieux 
Polska Sp. z o.o. w Warszawie od stycznia 2013 r. i marca 2014 r., 

– czytnik pasków do moczu Urometer 720 posiadany na podstawie umowy o testowanie 
tego urządzenia medycznego zawartej w czerwcu 2011 r. z firmą Alpha Diagnostics 
Sp. z o.o. w Warszawie8.  

Wszystkie będące na wyposażeniu Laboratorium aparaty pomiarowo-badawcze 
i urządzenia pomocnicze, stanowiące własność ZOZ, ujęto w ewidencji środków trwałych.  

(dowód: akta kontroli str. 54-57, 62-63, 70-75, 136)  

1.2.3. Dokumentacja dotycząca aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu pomocniczego 
Laboratorium zawierała dokumenty określone w § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. 
Wynikało z niej m.in., że ostatnie przeglądy techniczne aparatów pomiarowo-badawczych 
i urządzeń pomocniczych Laboratorium wykonywane były terminowo, z wyjątkiem przeglądu 
wirówki laboratoryjnej, który w 2016 r. został wykonany po upływie 26 dni od zalecanego 
terminu, oraz przeglądów analizatora biochemicznego i jednego z analizatorów 
immunologicznych9 przeprowadzonych z 41-dniowym opóźnieniem.  

(dowód: akta kontroli str. 70-71, 199)  

1.2.4. Laboratorium pracowało w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 
od 725 do 1500, a materiał do badań pobierany był w tych dniach od 730 do 930.  
Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były w badanym okresie przez trzy osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, na stanowiskach: 
– Kierownika Laboratorium/starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej – funkcję 

tę pełniła osoba z wykształceniem wyższym (mgr biologii) i wpisana na listę diagnostów 
laboratoryjnych w 2002 r., posiadająca tytuły specjalisty w dziedzinie Laboratoryjna 
diagnostyka medyczna i specjalisty w dziedzinie Zdrowie publiczne, legitymująca się 
prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;   

– młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej – była to osoba z wykształceniem wyższym 
(mgr inż. technologii chemicznych), wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych 
w 2003 r., legitymująca się prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;  

– starszy technik analityki medycznej – osoba, która w 2002 r. uzyskała tytuł zawodowy 
technika analityki medycznej, a w 2009 r. ukończyła studia wyższe (mgr biologii). 

Ponadto w okresie od 9 maja do 31 sierpnia 2016 r. zatrudniano na stanowisku technik 
analityki medycznej osobę, która w 2008 r. uzyskała tytuł zawodowy technik analityk10. 
Zatrudnienie nastąpiło na podstawie umowy zlecenia, w której czas pracy określony został 
w dni powszednie po 5 godzin dziennie, a w razie zgłoszonego zapotrzebowania – 
w większej liczbie.  
Analiza list obecności ww. pracowników za styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. 
oraz luty, maj i sierpień 2016 r. wykazała, że w ww. miesiącach, w dniach pracy ZOZ 
(ogółem 148 dni) – z wyjątkiem 19 maja 2016 r. – dostępny był co najmniej jeden z dwóch 
diagnostów laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 76-103)  

                                                      
8 Firma Alpha Diagnostics Sp. z o.o. w Warszawie przekazała do ZOZ oświadczenie z 21 listopada 2016 r. o użyczeniu SPG 

ZOZ Nowy Wiśnicz analizatora U 720 „ … w warunkach wykonywania usług laboratoryjnych w okresie od 08.06.2011 roku 
do odwołania w ramach zakupów oryginalnego asortymentu czytnika SD w firmie Alpha Diagnostics.”   

9 Ostatnie przeglądy techniczne obydwóch analizatorów immunologicznych przeprowadzone były przez autoryzowany serwis 
techniczny 2 maja 2016 r., przy czym jeden z tych aparatów przeglądany poprzednio 10 lutego 2015 r. był od 1 lutego 
2016 r. wyłączony z eksploatacji z powodu „Błędu optyki” (zgłoszonego w tym dniu serwisantowi), natomiast drugi aparat 
przeglądany był poprzednio 23 marca 2015 r.  

10 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 ze zm.) ostatnia rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej (na semestr 
pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik analityki medycznej prowadzona była na rok szkolny 
2004/2005.    
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1) Nie zapewniono merytorycznego nadzoru diagnosty laboratoryjnego nad 
wykonywanymi przez technika analityki medycznej badaniami laboratoryjnymi w jednym 
dniu ze 148 (0,7%) dni pracy Laboratorium objętych kontrolą w takim zakresie. 
Dotyczyło to 19 maja 2016 r., w którym Kierownik Laboratorium przebywała na 
delegacji służbowej, a młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej – na jednodniowym 
urlopie. W tym dniu, gdy zatrudnieni w Laboratorium diagności byli nieobecni, starszy 
technik analityki medycznej wykonała badania laboratoryjne materiału pobranego od 
37 pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 77, 95-97, 101-102, 198) 

Zgodnie z art. 6a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej11 – osoba posiadająca tytuł zawodowy technika analityki medycznej ma 
prawo samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej określonych 
w art. 2 pkt 1-3 ustawy, natomiast czynności o których mowa w art. 2 pkt 4, pod 
nadzorem diagnosty laboratoryjnego. Zdaniem NIK osoba uprawniona do interpretacji 
i autoryzacji wyników badań laboratoryjnych (diagnosta laboratoryjny lub uprawniony 
lekarz) musi być obecna w medycznym laboratorium diagnostycznym w trakcie 
wykonywania badania w celu bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi 
czynnościami diagnostyki laboratoryjnej i weryfikacji zgodności badania 
z obowiązującymi procedurami – bezpośrednia obecność diagnosty laboratoryjnego 
stanowi warunek konieczny prawidłowego procesu diagnostycznego. 

Kierownik ZOZ wyjaśniła, że sytuacja 19 maja 2016 r. zdarzyła się wyjątkowo, 
a spowodowało ją nieprzewidziane zdarzenie rodzinne diagnosty pełniącego dyżur 
w tym dniu. Dodała też, że starszy technik pracuje w Laboratorium ZOZ od 9 lat, 
19 maja 2016 r. był w stałym kontakcie telefonicznym z diagnostami, pacjentów 
poinformowano o odbiorze wyników w następnym dniu – wyniki badań były 
autoryzowane przez diagnostę 20 maja 2016 r. rano. 

(dowód: akta kontroli str. 265, 267)  

2) Wykonane w 2016 r. okresowe przeglądy techniczne dwóch z siedmiu aparatów 
pomiarowo-badawczych użytkowanych w Laboratorium, tj. analizatora biochemicznego 
i analizatora immunologicznego przeprowadzone zostały z 41-dniowym opóźnieniem 
w stosunku do zalecanego terminu, tj. do roku od ostatniego przeglądu. 

(dowód: akta kontroli str. 71) 

Kierownik Laboratorium wyjaśniła, że analizator biochemiczny na 8 miesięcy przed 
ostatnim przeglądem przeprowadzonym w marcu 2016 r., w związku z awarią, 
był serwisowany i sprawdzany pod względem sprawności do wykonywania badań, 
natomiast opóźnienie przeglądu analizatora immunologicznego wynikało z jej 
2,5 miesięcznej nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie). Do wyjaśnienia dołączyła 
również oświadczenia firm serwisujących ww. urządzenia, w których podano m.in. 
Termin przeglądu każdorazowo jest ustalany pomiędzy klientem i inżynierem 
serwisowym z tego tytuły mogą wynikać rozbieżności pomiędzy datą przeglądu 
w kolejnych latach. Wszystkie urządzenia stosowane w medycznej diagnostyce 
laboratoryjnej (in vitro) podlegają określonym innymi przepisami procedurom 
kontrolnym, które decydują o pracy aparatu i wydawaniu wyników dla pacjenta. 
Przegląd techniczny analizatora nie jest więc procedurą stricte dopuszczającą 
analizator do pracy, a jedynie wymianą w zalecanym czasie niektórych podzespołów 
eksploatacyjnych. … Zgodnie z wymaganiami producenta, przegląd techniczny 
aparatów miniVidas powinien być wykonany w terminie 12 miesięcy (+/- 1 miesiąc) od 
daty poprzedniego przeglądu.    

(dowód: akta kontroli str. 256-259)  

 

                                                      
11 Dz.U. z 2014 r. poz. 1384, ze zm.  
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2. Finansowanie diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. W ewidencji przychodów finansowanych ze środków publicznych, którymi w ZOZ 
były wyłącznie środki na świadczenia realizowane w ramach umów z NFZ, 
nie wyodrębniano środków dot. świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. W ramach kont 
zespołu 5, w którym ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzono w układzie funkcjonalnym, 
wyodrębniono Koszty pośrednie pomocniczej działalności medycznej, tj. dla Laboratorium. 
Koszty te na koniec miesiąca były rozliczane na poszczególne ośrodki kosztów procentowo 
do faktycznie wykonanych badań – według skierowań na badania laboratoryjne w ramach 
NFZ z poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych ZOZ.   

W 2015 r. przychody ZOZ wyniosły 3 672,0 tys. zł, z tego 3 387,6 tys. zł pochodziło 
ze świadczeń w ramach umów z NFZ, a 284,4 tys. zł z innych tytułów12. W przychodach 
tych środki uzyskane za odpłatne badania laboratoryjne realizowane na rzecz osób 
fizycznych wyniosły 131,0 tys. zł, co stanowiło 3,6% przychodów ogółem i 46,3% 
przychodów uzyskanych przez ZOZ z tytułu świadczeń zlecanych prywatnie.  
W 2016 r., według stanu na 31 października, przychody ZOZ wyniosły 3 198,6 tys. zł, z tego 
2 923,6 tys. zł pochodziło ze świadczeń w ramach umów z NFZ, a 275,0 tys. zł z innych 
tytułów (w tym 274,8 tys. zł ze świadczeń realizowanych odpłatnie na prywatne zlecenia 
osób fizycznych). W przychodach tych środki uzyskane za odpłatne badania laboratoryjne 
wyniosły 135,3 tys. zł, co stanowiło 4,2% przychodów ogółem i 49,2% przychodów 
uzyskanych przez ZOZ z tytułu świadczeń zlecanych prywatnie.  
Koszty Laboratorium wyniosły ogółem13: 
– w 2015 r. – 366,0 tys. zł, a największe z nich dotyczyły: wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi (182,6 tys. zł, tj. 49,9%), zakupu odczynników (92,0 tys. zł, tj. 25,1%) 
i sprzętu jednorazowego (24,8 tys. zł, tj. 6,8%), 

– w 2016 r. (do 31 października) – 310,6 tys. zł, a największe z nich dotyczyły podobnie 
jak w roku poprzednim: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (147,7 tys. zł, tj. 47,6%), 
zakupu odczynników (93,2 tys. zł, tj. 30,0%) oraz zakupu sprzętu jednorazowego 
(20,1 tys. zł, tj. 6,5%).  

Działania podejmowane w celu racjonalizacji kosztów działalności Laboratorium – według 
wyjaśnień Kierownika ZOZ – polegały m.in. na corocznych negocjacjach cen z dostawcami 
odczynników, materiałów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego oraz dzierżawie 
niektórych sprzętów. Kierownik dodała również, że w związku z wysokimi kosztami 
utrzymania Laboratorium, jak i naciskami organu założycielskiego ZOZ co do rozszerzenia 
innych dziedzin świadczenia usług medycznych, dla Rady Społecznej ZOZ przygotowuje 
analizę działań i ich skutków zmierzających do likwidacji Laboratorium (sprzedaży całości 
jego usług podmiotowi zewnętrznemu).  
Koszty ponoszone na działalności Laboratorium w odniesieniu do przychodów uzyskanych 
za badania laboratoryjne wykonywane na prywatne zlecenia były wyższe w 2015 r. 
o 235,0 tys. zł, a w 2016 r. (do 31 października) – o 175,3 tys. zł.  
Udział kosztów Laboratorium w ogólnych kosztach działalności ZOZ w 2015 r. i w 2016 r. 
(do 31 października) wyniósł: odpowiednio 10,9% i 10,1%. Natomiast udział kosztów badań 
laboratoryjnych w kosztach poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej 
realizowanych zgodnie z umowami zawartymi przez ZOZ z NFZ w ww. okresach wynosił 
odpowiednio w przypadku świadczeń: 
– podstawowej opieki zdrowotnej: 13,01% i 12,68%; 
– reumatologii: 8,32% i 8,75%; 
– ginekologii i położnictwa: 4,67% i 4,94%; 
– stomatologii: po 0,07%; 
– rehabilitacji: 0,14% i 0,01%.  

(dowód: akta kontroli str. 104-135, 265, 268)  

                                                      
12 W tym 283,0 tys. zł stanowiły przychody ze świadczeń realizowanych odpłatnie na prywatne zlecenia osób fizycznych, 

głównie za usługi laboratoryjne, stomatologiczne, szczepienia, badania USG. 

13 Podane kwoty odnoszą się do ogólnych kosztów ponoszonych przez Laboratorium ZOZ – nie ma możliwości wyodrębnienia 
kosztów badań laboratoryjnych wykonywanych na rzecz pacjentów, których świadczenia były finansowane ze środków 
publicznych.  
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2.2. ZOZ zlecał w latach 2015-2016 zewnętrznemu wykonawcy wykonanie świadczeń 
zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, obejmujące łącznie 88 
różnych badań14. Zlecenia udzielane były z zachowaniem przepisów art. 26 i art. 26a ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej15. Zlecenie na okres od 1 kwietnia 
2014 r. do 31 marca 2015 r. odbyło się w trybie konkursu ofert, a zlecenia na kolejne okresy 
(do 31 marca 2016 r. i do 31 marca 2017 r.) udzielane były po przeprowadzeniu 
rozpoznania rynku (szacunkowa wartość zamówień nie przekraczała kwoty 30 000 euro). 

(dowód: akta kontroli str. 137-161)  

Główną przyczyną zlecania takich badań podmiotowi zewnętrznemu – według wyjaśnień 
kierownika ZOZ – był wysoki koszt wykonywania badań, a w niektórych przypadkach brak 
uprawnień i specjalistycznych pracowni lub brak odpowiedniej aparatury. Kierownik ZOZ 
wyjaśniła też m.in., że: 
– znane są zagrożenia oraz słabe punkty działalności w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej, w związku z czym nie przeprowadzano dodatkowych działań w tym 
zakresie, ale wypracowano metody mające na celu zapewnienie bezpiecznego leczenia 
pacjentów; 

– ze względu na niewielkie rozmiary działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia standardów jakości wykonywanych 
badań, nie są możliwe do przeprowadzenia działania restrukturyzacyjne – zatrudnienie 
w Laboratorium jest graniczne, niemożliwe do zredukowania, wykonywane są badania 
pozwalające na optymalne wykorzystanie zakupionych odczynników, zmniejszenie 
powierzchni zajmowanej obecnie przez Laboratorium nie jest możliwe; 

– przygotowuje analizę działań i ich skutków dla Rady Społecznej ZOZ, zmierzających 
do likwidacji Laboratorium. 

 (dowód: akta kontroli str. 165, 168)  

2.3. W latach 2015-2016 (do listopada) ZOZ nie zbywał, nie użyczał oraz nie oddawał 
w najem lub dzierżawę majątku stanowiącego wyposażenie Laboratorium. 
Zlecane przez ZOZ badania laboratoryjne wykonywane były w pomieszczeniach i na 
sprzęcie Zleceniobiorcy, który w umowach o świadczenie usług zobowiązany był również 
do dostarczenia na własny koszt materiałów i sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego 
do pobrania materiału do badań.  

(dowód: akta kontroli str. 70-75)  

2.4. ZOZ terminowo i w należnych kwotach dokonywał płatności za faktury otrzymywane 
z tytułu zlecania badań laboratoryjnych16.   
Do sprawdzonych 20 faktur na łączną kwotę 39,4 tys. zł załączone były wykazy 
poszczególnych badań zrealizowanych w miesiącu, za który wystawione były faktury. Ceny 
za te badania były zgodne z umowami zawartymi przez ZOZ z podmiotem zewnętrznym na 
udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki medycznej.    

(dowód: akta kontroli str. 187-197)  

  

                                                      
14 Podana liczba odnosi się do badań zlecanych w ramach świadczeń gwarantowanych jak również zlecanych prywatnie. 

15 Dz. U z 2016 r., poz. 1638. 

16 Obroty za 2015 r. wyniosły ogółem 40,7 tys. zł a za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r. – 42,6 tys. zł – łącznie 
z płatnościami za badania zlecone prywatnie.  
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3. Dostępność świadczeń diagnostyki laboratoryjnej  

3.1.  ZOZ zapewniał bieżący dostęp do badań diagnostyki laboratoryjnej zlecanych przez 
lekarzy zatrudnionych w ZOZ w zakresie wykonywanym przez laboratorium własne 
i laboratoria podwykonawcy, w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu: podstawowej 
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i leczenia 
stomatologicznego, wynikających z umów o udzielanie takich świadczeń zawartych z NFZ17. 
Przyjmowanie materiału do badań odbywało się w Nowym Wiśniczu w Punkcie Pobrań 
Laboratorium, od poniedziałku do piątku w godz. 730-930, bieżąco, w kolejności zgłoszenia 
się pacjentów. Materiał pobierano do badań w tym samym czasie, a analizy we własnym 
laboratorium wykonywano w godz. 730-1500. Przewidywano również realizację badań 
w trybie pilnym w przypadku zaznaczenia na skierowaniu jako badania „cito”. 

Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ był zapoznany 
z procedurami zawartymi w „Księdze jakości Laboratorium”18. W procedurach tych określony 
był m.in.:  
– zakres wykonywanych badań przez laboratorium własne, a lekarze zobowiązani byli 

do używania formularza skierowania na badania laboratoryjne w Laboratorium ZOZ, 
w którym wyszczególnione były takie badania; 

– zakres badań wykonywanych przez laboratoria podwykonawcy; 
– sposób przygotowania pacjenta do badania i zasady pobierania materiału do badań 

laboratoryjnych; 
– wykaz aparatury pomiarowo badawczej i stosowanych procedur badawczych; 
– sposób przedstawiania, zatwierdzania i wydawania wyników badań laboratoryjnych, 

w tym czynności realizowane po zidentyfikowaniu wartości krytycznej, a także 
postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności przy zatwierdzaniu i wydawaniu 
wyników badań.    

W latach 2015-2016 kierownictwo ZOZ nie wprowadzało procedury uzyskania zgody na 
badania diagnostyczne wykonywane poza własnym laboratorium – poza przedstawianiem 
Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ w Krakowie, corocznie przed zawarciem aneksu 
do umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych, obowiązującej umowy o świadczenie 
usług zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych zawartej z firmą 
Diagnostyka Sp. z o.o. w Krakowie.  

(dowód: akta kontroli str. 200-238, 261-264)  

3.2.  Laboratorium ZOZ wykonywało 63 badania, z tego 9 z rodzaju analityka ogólna,  
6 – hematologia, 2 – koagulologia, 2 – diagnostyka cukrzycy, 7 – diagnostyka infekcji,  
13 – hormony, 24 – biochemia, w ramach których oznaczano różne parametry. 
Laboratorium wykonało w 2015 r. ogółem 62 522 badań, najwięcej biochemicznych 
i immunologicznych (46 588 badań, tj. 74,5% ogólnej liczby, w tym 4 386 badań glukozy, 
3 193 – cholesterolu całkowitego, 2 986 – kreatyniny, 2 982 – triglicerydów, 2 931 – TSH) 
oraz hematologicznych (8 891 badań, tj. 14,2%, w tym 3 634 badań podstawowej i 1 654 
pełnej morfologii krwi, 3 278 – OB). W 2016 r. (do 31 października) wykonano ogółem 
51 621 badań – najwięcej biochemicznych i immunologicznych (38 845 badań, tj. 75,3%, 
w tym 3 454 badań glukozy, 2 521 – TSH, 2 513 – kreatyniny, 2 447 – cholesterolu 
całkowitego) oraz hematologicznych (6 880 badań, tj. 13,3%, w tym 2 674 badania 
podstawowej i 1 423 pełnej morfologii krwi, 2 485 – OB).  

(dowód: akta kontroli str. 239-249, 322-323)  

Liczby wykonanych w Laboratorium badań w ramach poszczególnych rodzajów umów 
o udzielanie świadczeń gwarantowanych, zawartych z NFZ, przedstawiały się następująco 
w kolejności za 2015 r. i 2016 r. (do 31 października): w zakresie podstawowej opieki 

                                                      
17 ZOZ zapewniał również bieżący dostęp do badań diagnostyki laboratoryjnej w zakresie wykonywanym przez laboratorium 

własne i laboratoria podwykonawcy, zlecanych prywatnie, bądź nie refundowanych przez NFZ. 

18 Procedury wprowadzone zarządzeniem nr 20/2011 Kierownika ZOZ z dnia 21 grudnia 2011 r., opracowane i uaktualniane 
przez Kierownika Laboratorium. Do każdej procedury załączony był wykaz osób odpowiedzialnych/przeszkolonych za 
prawidłowe przestrzeganie danej procedury, z podpisami tych osób (wymienionych z imienia i nazwiska oraz stanowiska) 
pod oświadczeniem „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej instrukcji i zobowiązuję się do bezwzględnego jej 
przestrzegania”.  
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zdrowotnej (POZ) – 59 052 i 48 428, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – 3 435 
i 3 154, stomatologii – 19 i 30 oraz rehabilitacji leczniczej – 16 i 9. 

(dowód: akta kontroli str. 319)  

Koszt wykonywanych w Laboratorium ZOZ badań z zakresu POZ wyniósł 306,3 tys. zł 
w 2015 r. i 249,1 tys. zł w 2016 r. (do 31 października). W ww. okresach największe koszty 
dotyczyły najliczniejszej grupy badań, tj. biochemicznych i immunologicznych. Takich badań 
wykonano 44 367 w 2015 r. i 36 962 w 2016 r. (do 31 października), co w odniesieniu 
do ogólnej liczby badań w POZ stanowiło odpowiednio 75,3% i 76,3%, a ich koszty wyniosły 
odpowiednio 226,3 tys. zł i 188,5 tys. zł, co w odniesieniu do kosztów badań ogółem 
stanowiło odpowiednio 73,9% i 75,6%.  

 (dowód: akta kontroli str. 260)  

W ramach umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych zawartych przez ZOZ z NFZ 
badania wykonywane były również przez jednego podwykonawcę, z którym zawarto 
umowę. Dotyczyło to 37 oznaczeń z zakresu badań biochemicznych, immunologicznych, 
autoimmunologicznych, mikrobiologicznych i serologicznych, których nie wykonywało 
Laboratorium ZOZ. W 2015 r. zlecono 634 badania i w 2016 r. (do 31 października) – 714, 
a ich udział w ogólnej liczbie badań wykonywanych w ww. okresach wyniósł odpowiednio 
1% i 1,4%. Koszt tych badań wyniósł w ww. okresach odpowiednio 8,5 tys. zł i 9,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 260, 313-318)  

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

Laboratorium nie posiadało akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji i nie wdrażało norm 
dotyczących laboratoriów medycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 290-291) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla laboratoriów diagnostycznych 

Wprowadzone w 2011 r. procedury obejmowały zakres działalności Laboratorium zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów.  Dotyczyły 
one m.in.: zlecenia badania laboratoryjnego, pobrania, transportu, przyjmowania 
i przechowywania materiału do badań laboratoryjnych, stosowanych metod badawczych 
(z listą wykonywanych badań), zapewnienia jakości badań laboratoryjnych, przedstawiania 
i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych.  
Kontrola przebiegu działań od zlecenia badania laboratoryjnego do sporządzenia 
i wydawania sprawozdania z badania, przeprowadzona na 10 wybranych przypadkowo 
zleceniach (po 1 zleceniu z 2015 r. i 2016 r. dot. badań z zakresu analityki ogólnej, 
immunologii, hematologii, chemii klinicznej i koagulogii) wykazała m.in., że przyjęte 
procedury były stosowane, z wyjątkiem niewpisania daty zlecenia na 5 skierowaniach 
na badania laboratoryjne wymaganej procedurą Zlecanie badania laboratoryjnego. 
Skierowania te wystawione były przez dwóch lekarzy, którzy zostali zapoznani z ww. 
procedurą w styczniu 2011 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-255, 261-264, 286-287) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

Lekarze ZOZ oraz pielęgniarki i pracownicy Laboratorium zostali zobowiązani 
do stosowania przyjętych w ZOZ procedur dot. m.in. sposobu przygotowania pacjenta 
do badań, sposobu identyfikacji pacjenta, zasad pobierania materiału biologicznego przez 
personel medyczny, sposobu pobierania materiału biologicznego przez pacjentów, 
przechowywania materiału biologicznego do badań, zasad transportu materiału do badań. 
W Laboratorium prowadzono „Rejestr próbek odrzuconych”. Z rejestru tego wynikało, 
że w fazie przedanalitycznej w 2015 r. popełnionych zostało 40 błędów, a w okresie 
od stycznia do października 2016 r. – 20 błędów, co w odniesieniu do liczby wykonanych 
badań w tych okresach wyniosło odpowiednio 0,06% i 0,04%. Najczęściej występującymi 
błędami było powstanie skrzepu lub hemoliza w próbce (odpowiednio 27 i 17 przypadków).  
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Kierownik laboratorium wyjaśniła, że analizy błędów przedlaboratoryjnych prowadzano 
co kwartał na podstawie „Rejestru próbek odrzuconych”, a wnioski i uwagi przekazywano 
ustnie personelowi, który pobiera materiał do badań. 
W okresie objętym kontrolą Kierownik Laboratorium przeprowadziła dwa szkolenia 
przypominające m.in.: zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych, pobierania 
krwi jednorazowymi zestawami aspiracyjno-próżniowymi i pobierania innych materiałów 
biologicznych, prawidłowego oznakowania probówek/pojemników z materiałem do badań, 
w tym stosowania kodów kreskowych (dot. badań „wysyłkowych”), prawidłowego transportu 
materiału do badań oraz identyfikacji i przygotowania materiału do badań. Uczestniczyło 
w nich łącznie 20 pracowników ZOZ, spośród których 12 było uczestnikami szkolenia 
w 2015 r. i w 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 208-220, 261-262, 274, 275-280 i 292, 294)  

4.3.2. Faza analityczna  

W Laboratorium obowiązywała standaryzacja postępowania podczas etapu analitycznego, 
dotycząca m.in.: aparatury i procedur badawczych, zapewnienia jakości badań 
laboratoryjnych, w tym wykrywania niezgodności, podejmowania działań korygujących 
i zapobiegawczych, prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnętrznej kontroli 
jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 250-255, 262-264)  

Pomieszczenie do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej wyposażone było 
w elektroniczne urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności. Kierownik Laboratorium 
wyjaśniła, że codziennie monitorowała jego wskazania, lecz ich nie dokumentowała, 
ponieważ nie przekraczały wartości mogących mieć wpływ na wyniki badań. Zaznaczyła 
przy tym, że posiadany sprzęt laboratoryjny wyposażony jest w systemy zabezpieczeń 
przed przegrzaniem lub pracą w zbyt wysokiej temperaturze.  

(dowód: akta kontroli str. 292, 295)  

W fazie analitycznej w badanym okresie popełniony został jeden błąd, którego skutkiem 
była konieczność ponownego pobrania materiału od pacjenta i przeprowadzenia zleconego 
badania. Błąd ten polegał na wykonaniu oznaczenia innego parametru od zleconego 
w skierowaniu na badanie. 

(dowód: akta kontroli str. 312)  

W zakresie prowadzenia dokumentacji błędów fazy analitycznej i ich analizy Kierownik 
Laboratorium wyjaśniła: przy dzisiejszym zaawansowaniu technologicznym i jakości 
sprzętu, błędy wewnątrzlaboratoryjne stanowią znikomy odsetek wszystkich błędów 
wpływających na wynik badania. Ten rodzaj błędów jest najlepiej kontrolowanym 
ze wszystkich błędów, które mogą wpłynąć na wyniki oznaczenia. Wszystkie wdrożone 
w laboratorium procedury postępowania oraz procedury metodyczne wprowadzają takie 
rozwiązania, by do takich błędów nie dochodziło. Najczęściej występującymi błędami 
są błędy pracy analizatorów. Wykrycie takiego błędu powoduje wdrożenie szeregu działań 
służących zlokalizowaniu przyczyn … i wyeliminowaniu błędu (wymiana odczynnika, 
dodatkowe mycie, rekalibracja urządzenia, a jeśli nie przynoszą rezultatu przeprowadzone 
działania – konsultacja z serwisem aplikacyjnym lub technicznym aparatu i decyzja 
o zawezwaniu serwisu i ewentualnej naprawie …). Po usunięciu problemu, analizie poddaje 
się możliwe przyczyny powstania błędu/niezgodności oraz prowadzi działania mające 
na celu ich występowanie. Usuwane przez personel Laboratorium błędy i usterki aparatów 
odnotowywano w odpowiednim załączniku do księgi danego aparatu. 

(dowód: akta kontroli str. 292, 294-297)  

Laboratorium posiadało deklaracje producentów wszystkich używanych aparatów 
laboratoryjnych, w których zawarte były oświadczenia, że produkt spełnia wymagania 
dyrektywy 98/79/EEC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.  
Laboratorium w badanym okresie uczestniczyło w zintegrowanym programie kontroli jakości 
StandLab IQS, umożliwiającym stałą analizę porównawczą z laboratoriami zewnętrznymi 
stosującymi takie same materiały kontrolne. Brało też udział w trzech programach 
zewnętrznej oceny jakości badań. Były to programy organizowane przez:  
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1) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJ) – 
Laboratorium uczestniczyło w Powszechnym Programie Sprawdzianów 
Międzylaboratoryjnych dotyczącym:  
– chemii klinicznej – czterokrotnie w roku, poddając ocenie 22 oznaczeń składników 

chemicznych. W 2015 r. bardzo dobre wyniki oceny uzyskano dla 20 oznaczeń19, 
a dobre dla oznaczeń dwóch składników20;  

– parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów oznaczanych techniką 
ISE, w której dwukrotnie w roku ocenie poddawano oznaczenia sodu i potasu – 
wyniki tej oceny w 2015 r. były bardzo dobre; 

– hematologii – dwukrotnie w roku, poddając ocenie 9 oznaczeń parametrów morfologii 
krwi21. Wyniki oceny tych oznaczeń w 2015 r. były bardzo dobre, z wyjątkiem 
hematokrytu wirówkowego, w których uzyskano ocenę zadawalającą; 

– immunochemii – hormony, w której dwukrotnie w roku sprawdzianowi poddawano 
oznaczenia TSH, FT3, FT4 i PSA Total – w 2015 r. uzyskano oceny bardzo dobre;  

– koagulologia – dwukrotnie w roku, poddając ocenie oznaczenia: wskaźnika czasu 
protrombinowego – PT oraz współczynnika INR i współczynnika APTT. Wyniki oceny 
tych oznaczeń w sprawdzianach z 2015 r. były bardzo dobre, z wyjątkiem 
współczynnika APTT, dla którego uzyskano ocenę zadawalającą. 

Do czasu zakończenia niniejszej kontroli Laboratorium nie otrzymało wyników ocen 
zbiorczych sprawdzianów w ww. programach wykonanych w 2016 r.  

2) Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med. Sp. z o.o. – 
Laboratorium uczestniczyło w ogólnokrajowym programie EQAhem w zakresie badania 
mikroskopowego krwi obwodowej – raz w roku, uzyskując pozytywne wyniki oznaczeń 
w 2015 r. i 2016 r.;  

3) LABQUALITY w Helsinkach – Laboratorium raz w roku uczestniczyło w sprawdzianie 
w zakresie badania Mikrobiologia kliniczna – pasożyty w kale i w 2015 r. i 2016 r. 
uzyskało pozytywne wyniki.  

Kierownik Laboratorium wyjaśniając przyczyny nieobjęcia wszystkich badań zewnętrzną 
oceną jakości podała, że bezpłatny program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej organizowany 
przez COBJ nie obejmuje wszystkich parametrów oznaczanych w większości laboratoriów, 
a zakupienie dodatkowych programów kontroli zewnętrznych stanowi istotne obciążenie dla 
Laboratorium.  

W kontrolowanym okresie pracownicy Laboratorium uczestniczyli w 4 szkoleniach 
i konferencjach diagnostów laboratoryjnych, których tematem była m.in. kontrola jakości 
badań laboratoryjnych. Szkolenia te organizowane były przez Krajową Izbę Diagnostów 
Laboratoryjnych, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Centrum Edukacji Menadżerskiej Promotor 
oraz Śląski Urząd Wojewódzki.  

(dowód: akta kontroli str. 199, 250-255, 262-263, 280-285, 292, 295, 298, 312, 320-321) 

4.3.3. Faza postanalityczna 

W Laboratorium obowiązywały procedury postępowania na etapie postanalitycznym. 
W procedurze Przedstawianie, zatwierdzanie i wydawanie wyników badań laboratoryjnych 
ustalono m.in.:  

 zadania diagnosty zatwierdzającego wynik badania, polegające m.in. na porównaniu 
danych zapisanych na formularzu wyniku badania z poprzednimi wynikami danego 
pacjenta, ocenie czy wynik badania mieści się w granicach biologicznych wartości 
referencyjnych, sprawdzeniu korelacji oznaczonego parametru z wynikami innych badań 
laboratoryjnych wykonanych u tego pacjenta, złożeniu podpisu na wyniku badania, jeżeli 
uzna, że badanie zostało prawidłowo wykonane, a jego wynik jest wiarygodny;   

                                                      
19 Sód, potas, wapń całkowity, magnez, żelazo, fosforany nieorganiczne, białko, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, 

bilirubina, cholesterol, triglicerydy, AST, ALT, CK, ALP, GGT i albumina. 

20 HDL-cholesterol i amylaza. 

21 Hematokryt wg aparatu, hematokryt wirówkowy, hemoglobina, erytrocyty RBC, krwinki białe WBC, krwinki płytkowe PLT, 
MCV, MCH, MCHC. 
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 sposób postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności przy zatwierdzaniu 
wyników badań; 

 czynności jakie powinny być realizowane w laboratorium po zidentyfikowaniu wartości 
krytycznej, przed powiadomieniem odbiorcy wyniku badania.   

(dowód: akta kontroli str. 228-237, 262-264)  

W badanym okresie powtórzono łącznie 39 badań – we wszystkich przypadkach 
odnotowane wyniki uzyskane w powtórnym badaniu były zbliżone do wyniku z pierwotnego 
badania, a w jednym przypadku dodatkowo materiał z tej samej próbki wysłano do badania 
w laboratorium Diagnostyka w Krakowie (wynik badania był podobny do wyników 
wykonanych w Laboratorium). Powiadomień telefonicznych o wynikach krytycznych 
zarejestrowano ogółem 58 (łącznie z wynikami uzyskanymi w badaniach wykonywanych 
na zlecenie prywatne). 
Rejestr niezgodności przy wydawaniu wyników zawierał jeden wpis – z 10 listopada 2016 r. 
– wskazujący, że na wyniku badania wpisane było panieńskie nazwisko pacjentki.  

 (dowód: akta kontroli str. 208-211, 228-238, 292, 295, 312)  

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Analiza 50 świadczeń w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, wybranych 
przypadkowo spośród wykonanych przez Laboratorium w okresie objętym kontrolą, 
a dotyczących badania morfologii krwi (7 świadczeń), glukozy (8), odczynu Biernackiego OB 
(7), czasu i wskaźnika protrombinowego PT (8), elektrolitów sodu i potasu (8), hormonu 
tyreotropowego TSH (3) oraz badania ogólnego moczu (9), wykazała, że:  

 czas od pobrania materiału biologicznego do dostarczenia i zrejestrowania 
w Laboratorium wynosił od 35 minut do jednej godz. w 4 przypadkach, w których 
materiał pobierany był w domu pacjenta22, a w pozostałych przypadkach rejestracja 
dokonywana była w czasie pobrania materiału, co wynikało z ustaleń procedury Zlecanie 
badania laboratoryjnego; 

 formularz „Skierowania na badania laboratoryjne Laboratorium Analitycznego SPG ZOZ 
Nowy Wiśnicz” spośród danych/informacji wskazanych w ww. procedurze i wymaganych 
rozporządzeniem w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów nie 
zawierał pola „godzina przyjęcia materiału do badania”. Kierownik Laboratorium 
wyjaśniła, że pominięcie takiego pola spowodowane było specyfiką pracy – rejestracja 
przyjęcia materiału do Laboratorium prowadzona jest w punkcie pobrania materiału 
i odbywa się w tym samym czasie co pobranie materiału do badań, z wyjątkiem gdy 
materiał pobierano w domu pacjenta;  

 na wydruku wyników badania podawana była data i godzina pobrania oraz data i godzina 
wykonania, przy czym godzina wykonania faktycznie odpowiadała godzinie autoryzacji 
wyniku badania przez diagnostę. W procedurze Przedstawianie, zatwierdzanie i wydawanie 
wyników badań laboratoryjnych ustalono, że wydruki sprawozdania z badań laboratoryjnych 
zawierać będą dane dot. daty i godziny rejestracji pacjenta oraz daty i godziny wydruku, 
pomimo że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów na formularzu sprawozdań z badania laboratoryjnego zawarte powinny być 
m.in. pola: data wydruku i wykonania badania; data i godzina pobrania materiału do badań; 
data i godzina przyjęcia materiału do badań. W tej sprawie Kierownik Laboratorium wyjaśniła: 
Sukcesywnie wdrażam modyfikacje programu komputerowego w Laboratoryjnym Systemie 
Informatycznym, by spełniać wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 
Nagłówek na wydruku sprawozdania z badań był ograniczony tylko do 2 pól. Ustalono więc, 
że data i godz. rejestracji pacjenta jest równoznaczna z datą i godz. pobrania materiału do 
badań, a dla próbek dostarczonych – datą i godz. przyjęcia materiału do badań. W LIS 
naszego Laboratorium nie było możliwości rejestrowania daty i godziny wykonania badania, 
zatem data i godz. wydruku i data i godz. wykonania badania były równoważne. Później na 
wydruku wyniku zamieniono datę i godz. rejestracji na datę i godz. pobrania materiału, a datę 
i godz. wydruku na datę i godz. wykonania badania (ale nie wniosłam tej poprawki do 
procedury PLMD 9/2011). Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem rozdziału daty i godz. 
pobrania materiału do badań od daty i godz. przyjęcia materiału do badania. Wprowadzone 
od 02-11-2016 modyfikacje w LIS pozwalają na rejestrowanie daty i godziny wszystkich 

                                                      
22 Materiał pobierany był przez pielęgniarki środowiskowe ZOZ. 
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wykonywanych badań (z wyj. OB). Na wydruku sprawozdania z wykonanych badań znajdują 
się więc: data i godz. pobrania materiału do badań, data i godz. wydruku, a pod każdym 
jednostkowym badaniem – data i godz. wykonania badania; 

 czasy wykonania badania kontrolowanych świadczeń dot. badań morfologii krwi, 
glukozy, czasu i wskaźnika PT, zapisane były w oprogramowaniu poszczególnych 
analizatorów, a czas wykonania badania ogólnego moczu i TSH, w laboratoryjnym 
systemie informatycznym, wg których badania te wykonane zostały w następującym 
przedziale czasowym od pobrania materiału (od do w godzinach i minutach, w kolejności 
badań j.w.): 0,31 – 1,42, 1,32 – 3,03, 0,38 – 2,09, 1,47 – 2,28, 0,45 – 4,05, tj. w limicie 
czasu przewidzianym w procedurach Laboratorium (do 4 godzin od pobrania materiału 
na badanie: morfologii krwi, PT i ogólne moczu oraz do 6 godzin od pobrania materiału 
na badanie glukozy i TSH). Autoryzacja tych badań nastąpiła w czasie wynoszącym od 
czasu rejestracji przyjęcia materiału w Laboratorium odpowiednio w kolejności badań 
(od do w godzinach i minutach): 3,44 – 5,05, 3,26 – 5,57, 2,47 – 4,44, 3,41 – 5,03,  
2,40 – 6,45; 

 w laboratoryjnym systemie informatycznym nie były zapisane czasy wykonania badania 
elektrolitów sodu i potasu oraz OB, dla których ustalony w procedurach limit czasu od 
pobrania materiału wynosił: do 2 godzin w przypadku OB i potasu oraz do 4 dni – dla 
sodu. Wyniki kontrolowanych badań elektrolitów sodu i potasu były autoryzowane przez 
diagnostę w czasie od 3,39 do 5,47 godz. od pobrania materiału, a badania OB – od 
3,04 do 5,26 godz. od pobrania materiału. 
Kierownik Laboratorium wyjaśniła, że oznaczenie OB jest wykonywane manualnie, 
nie później niż 30 minut od pobrania krwi, a następny odczyt po godzinie od rozpoczęcia 
badania. Odczytane wyniki wpisywane są odręcznie do systemu laboratoryjnego 
i akceptowane po wykonaniu wszystkich pozostałych badań zleconych do wykonania dla 
danego pacjenta. Czas odnotowywany przez system nie jest więc czasem wykonania 
badania, a czasem wprowadzenia jego wyniku do systemu, co nie oznacza wykonania 
badania po dłuższym czasie przechowywania próbki niż zalecany. Oznaczenia stężenia 
sodu i potasu odbywają się równocześnie (przy jednym podaniu próbki do aparatu) 
i wykonywane są standardowo do 2 godzin od pobrania materiału. System 
informatyczny Laboratorium nie był dostosowany do rejestrowania czasu wykonywania 
badania poziomu sodu i potasu do 2 listopada 2016 r., tj. do chwili jego modyfikacji 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 286, 288-289, 290, 291, 299-311, 325, 326)  

4.5. Transport materiału biologicznego  

Laboratorium opracowało procedurę określającą zasady dotyczące transportu materiału 
biologicznego. Materiał biologiczny pobierany w „Punkcie pobierania materiału do badań”, 
odległym od Laboratorium o ok. 25 m, transportowany był przez personel Laboratorium, 
kilkukrotnie w czasie 2 godzin pobierania materiału w punkcie pobrań. W domu pacjenta 
pobierana była krew i mocz – w godzinach porannych, przez pielęgniarki środowiskowe 
ZOZ korzystające z transportu specjalistycznego, zapewnionego przez zleceniobiorcę 
świadczącego usługi transportu dla potrzeb ZOZ. Materiał transportowano w specjalnych 
pojemnikach – izolowanych, odpowiednio oznakowanych „Materiał zakaźny”, wyposażonych 
w statywy.  
Według procedury Transport materiału biologicznego do Laboratorium materiał do badań 
winien być transportowany w jak najkrótszym czasie od pobrania, a materiał pobierany 
w domu pacjenta – w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od pozyskania, z tym że przy 
dłuższym czasie transportu lub wysokiej temperaturze otoczenia materiał transportowany 
winien mieć zapewnioną temperaturę 2-80C.  
Analiza 10 badań laboratoryjnych materiałów pobranych w domu pacjenta23 wykazała, 
że materiał ten dostarczony był do Laboratorium w czasie od 20 minut do godziny 
od pobrania.  

(dowód: akta kontroli str. 212-216, 324)  
  

                                                      
23 Pacjenci mieszkali w miejscowościach: Chronów, Kobyle, Kopaliny, Królówka, Nowy Wiśnicz i Stary Wiśnicz. 
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5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej  

5.1.  Umowy na udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej  

Wybrane świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych oraz badania 
mikrobiologiczne zlecane były przez ZOZ jednemu podmiotowi zewnętrznemu, 
na podstawie umów zawieranych na okres jednego roku od 1 kwietnia danego roku do 
31 marca następnego roku. Analiza wszystkich trzech umów obowiązujących w latach 
2015-2016 wykazała m.in., że:  

 umowa obowiązująca do 31 marca 2015 r. zawarta została na warunkach ustalonych 
w  konkursie ofert, a pozostałe z przyjęciem cen proponowanych24; 

 wszystkie umowy zawierały odpowiednie postanowienia wymagane art. 27 ust. 4 ustawy 
o działalności leczniczej, m.in. zabezpieczające interesy ZOZ, w tym możliwość 
sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykonywania powierzonych świadczeń 
zdrowotnych25; 

 określone we wszystkich umowach wynagrodzenie wykonawcy było zgodne 
z warunkami umowy,  

 w każdej umowie ustalenia dotyczące rozliczeń finansowych zobowiązywały 
zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT za okres miesięczny i przekazywania ich wraz 
z zestawieniem wykonanych świadczeń w poprzednim miesiącu z podziałem wg lekarzy 
kierujących oraz kosztów wykonania badań, a ZOZ do zapłaty zobowiązania w ciągu 30 
dni od daty otrzymania faktury; 

 w każdej umowie zawarte były zapisy, że Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania 
przedmiotu umowy z najwyższą starannością na poziomie odpowiadającym 
współczesnej wiedzy medycznej oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność 
za zapewnienie udzielania świadczeń przez osoby o odpowiednich uprawnieniach 
i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach26. Oświadcza też, że 
sprzęt i aparatura medyczna wykorzystywana przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
spełnia wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa 
i spełnia wymagania określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również 
pomieszczenia, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne, odpowiadają 
wymogom sanitarnym określonym w stosownych przepisach i odpowiadają wymogom 
Narodowego Funduszu Zdrowia; 

 żadna z umów nie była zmieniana w czasie okresu jej obowiązywania.  
Podmiot, z którym zawarto ww. umowy, był jedynym podmiotem udzielającym ZOZ 
świadczeń z zakresu badań analitycznych, mikrobiologicznych, cytologicznych 
i histopatologicznych, wymienionym w „Wykazach podwykonawców” stanowiących 
załączniki do umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Krakowie a ZOZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie: 
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji 
leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str.153-185) 

ZOZ w latach 2015-2016 nie przeprowadzał kontroli usług diagnostyki laboratoryjnej 
powierzonych podmiotowi zewnętrznemu. Kierownik ZOZ wyjaśniła, że Laboratorium jest 
w stałym kontakcie z przedstawicielem tego podmiotu, na bieżąco otrzymuje informacje 
o wprowadzanych przez niego zmianach np. w procedurach poszczególnych badań czy 
metodach pobierania materiału do badań, a diagności ZOZ, jak również personel zajmujący 
się pobieraniem materiału do badań uczestniczą w cyklicznych spotkaniach wyjazdowych, 
na których omawiana jest faza przedanalityczna badań i nowe badania.  

(dowód: akta kontroli str. 266, 269)  

5.2. Kontrole medycznego laboratorium  

                                                      
24 Propozycje cenowe dotyczyły takich samych 87 badań, przy czym propozycja z marca 2015 r. zawierała dla 10 badań ceny 

niższe od ustalonych w umowie z 31 marca 2014 r., a propozycja z maca 2016 r. zawierała dla 20 badań ceny niższe od 
ustalonych w umowie z 31 marca 2015 r. (ceny pozostałych badań były pozostawione na takim samym poziomie).   

25 We wszystkich umowach zawarty był zapis treści: Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli 
Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości wykonywania niniejszej umowy. 

26 W ofercie do konkursu przeprowadzonego w marcu 2014 r. Zleceniobiorca wymienił 161 osób, w tym 90 posiadających 
prawo wykonywania zawodu młodszego asystenta, asystenta lub starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W ZOZ nie sporządzano planów kontroli wewnętrznych. Kontrole wewnętrzne 
przeprowadzane były przez Kierownika ZOZ w zakresie realizacji działań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych – co 6 miesięcy, zgodnie z „Procedurą 
przeprowadzania wewnętrznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej”. Ostatnie takie kontrole 
przeprowadzone w 2015 r. i 2016 r. nie wykazały zaniedbań w zachowaniu reżimu 
sanitarnego w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu, gdzie mieści się 
Laboratorium. Stwierdzono m.in., że zabiegi dot. pobierania krwi do badań wykonywane są 
z zachowaniem opracowanych procedur, sprzęt i urządzenia są ewidencjonowane oraz 
posiadają certyfikaty uzyskane na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach, 
a procedury są sporządzone w wersji pisemnej, oparte na aktualnych podstawach prawnych 
i dostępne dla personelu.  

(dowód: akta kontroli str. 186)  

W lipcu 2016 r. Laboratorium było kontrolowane przez konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. W protokole z tej kontroli podane było m.in., że:  
– Laboratorium spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji 

wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium zarówno pod względem 
pomieszczeń, jak i wymagań wobec zatrudnionego personelu oraz posiadało bardzo 
dobre wyposażenie; 

– dokumentację (księgi jakości, procedury ogólne QAG, standardowe procedury 
operacyjne SOP, księgi aparatów badawczo-pomiarowych LOG, formularze zleceń 
i wydruki wyników) prowadzono w sposób przejrzysty i dokładny, wszystkie wymagane 
wpisy były aktualne; 

– wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości obejmowała wszystkie wykonywane badania 
i była odpowiednio udokumentowana, oceny QC dokonywano na podstawie kryteriów 
poprawności wyników i w oparciu o reguły Westgarda-Standlab, a w przypadku 
wystąpienia niezgodności, błędów systematycznych lub przypadkowych stosowano 
procedury naprawcze; 

– ogólna ocena organizacji pracy, procedur i systemów projakościowych jest bardzo 
wysoka.   

Stwierdzone uchybienie dotyczyło niekorzystania z właściwych jednostek SI w wydawanych 
wynikach badań laboratoryjnych. Zmianę jednostek wyników badań na SI Laboratorium 
wprowadziło od 16 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 65-69, 290, 291)  

Do ZOZ wpłynęły dwie skargi/reklamacje związane z realizacją świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej w latach 2015-2016. Skargę z września 2015 r. dotyczącą niezachowania 
zasad bezpieczeństwa i higieny przy pobieraniu krwi od pacjentów (pielęgniarka nie 
zmieniała rękawiczek) rozpatrzono pozytywnie. Kierownictwo ZOZ przeprowadziło 
z pracownikiem „rozmowę dyscyplinującą”, obligującą do spełniania wymogów i procedur 
obowiązujących w Punkcie Pobrań Laboratorium, a Kierownik Laboratorium przeprowadziła 
szkolenie przypominające m.in. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Punkcie Pobrań, 
w którym uczestniczyło 18 pracowników ZOZ.  
W styczniu 2016 r. pacjentka kwestionowała wynik badania immunologicznego. Reklamacja 
ta, po wykonaniu ponownego badania w Laboratorium i przekazaniu próbek kontrolnych 
do badania w laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. w Krakowie, została uznana 
za nieuzasadnioną – wyniki badań przeprowadzonych w obydwóch laboratoriach były 
podobne.  

(dowód: akta kontroli str. 186) 

 

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 Kontroli27, wnosi o: 

                                                      
27 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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1) zapewnienie obecności diagnosty laboratoryjnego w trakcie wykonywania badań 
laboratoryjnych, 

2) dopilnowanie terminowego przeglądu technicznego wszystkich aparatów pomiarowo-
badawczych użytkowanych w Laboratorium. 

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 
Delegatury w Krakowie, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie 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, dnia 11 stycznia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Aleksandra Trojak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


