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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. Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/134/2016 
z 6 października 2016 r. 

2. Marta Wojnarska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/141/2016 z 7 października 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka  
kontrolowana 

Przychodnia Diagnostyczno-Lekarska „Hauer” B. Hauer, Ł. Hauer Spółka Jawna, 
ul. Drużbackiej 1-3/2, 33-100 Tarnów (Przychodnia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Hauer – Dyrektor Przychodni 
 (dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie Przychodnia organizowała i zapewniała dostępność świadczeń 
diagnostyki laboratoryjnej, finansowanych ze środków publicznych, dla pięciu podmiotów 
leczniczych udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
Funkcjonujące w strukturze Przychodni laboratorium spełniało także przewidziane prawem3 
warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe dla medycznych laboratoriów diagnostycznych. 
Systematycznie dokonywano przeglądów technicznych użytkowanych urządzeń, 
a czynności diagnostyki laboratoryjnej były wykonywane przez pracowników posiadających 
właściwe kwalifikacje zawodowe. Zapewniono bieżący dostęp do świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej, zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z pięcioma 
podmiotami leczniczymi, w zakresie badań biochemicznych i immunochemicznych, 
hematologicznych, badań moczu, układu krzepnięcia, serologicznych, mikrobiologicznych 
oraz badań kału. W kontrolowanym okresie przekazano do wykonania czterem 
podwykonawcom badania laboratoryjne, które stanowiły odpowiednio: 0,3% w 2015 r. 
i 0,9% w 2016 r (do 30 września) zleconych badań. Należności z tytułu wykonanych przez 
podwykonawców badań były regulowane terminowo. Stwierdzone nieprawidłowości miały 
charakter formalny i polegały na:  

 zatrudnieniu pracownika na stanowisku „analityk”, którego nie przewidywało 
rozporządzenie MZ w sprawie wymagań w medycznym laboratorium diagnostycznym; 

 nieprowadzeniu obowiązkowej ewidencji czasu pracy pracowników laboratorium, w tym 
diagnosty laboratoryjnego, którego obecność jest wymagana w trakcie wykonywania 
badań w celu bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki 
laboratoryjnej i weryfikacji zgodności badania z obowiązującymi procedurami; 

 nieokreśleniu w umowach zlecenia zawartych z osobą wykonującą czynności 
diagnostyki laboratoryjnej rodzaju świadczonej usługi; 

                                                      
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 pokontrolnym 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. 

Ocena ogólna2 
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 podzleceniu wykonania badań laboratoryjnych, pomimo nieokreślenia w dwóch 
umowach zawartych z podmiotami leczniczymi możliwości przeniesienia na osobę 
trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, stosownie do postanowień art. 27 
ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej4; 

 nieokreśleniu w „Procedurze transportu materiału diagnostycznego” informacji 
dotyczących dopuszczalnego czasu transportu oraz dopuszczalnego zakresu 
temperatury transportu, z uwzględnieniem rodzajów materiału. 

Zastrzeżenia NIK budzi jednak organizacja badań diagnostycznych pod względem 
jakościowym. W laboratorium Przychodni nie prowadzono rejestru błędów laboratoryjnych, 
a ewidencja błędów przedlaboratoryjnych została wprowadzona dopiero od 1 kwietnia 2016 
r. Nie były również ewidencjonowane warunki środowiskowe wykonywania badań 
diagnostycznych, do czego zobowiązano diagnostę laboratoryjnego dopiero w trakcie 
kontroli NIK. W ocenie NIK funkcjonująca wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań, 
polegająca w szczególności na codziennym ewidencjonowanym szacowaniu niepewności 
pomiarów analitycznych i ocenianiu parametrów krzywej kalibracyjnej urządzeń, 
nie zapewniła uzyskania w 2015 r. pozytywnych wyników zewnętrznej oceny wiarygodności 
wyników badań5. W 2015 r. Przychodnia nie odesłała do Centralnego Ośrodka Badań 
Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL) dwóch z czterech obowiązkowych 
sprawdzianów przeprowadzonych w Powszechnym Programie Sprawdzianów ocen 
wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 27 składników chemicznych. Spośród 
odesłanych w 2015 r. sprawdzianów: chemicznych 27 składników – oceny negatywne 
dotyczyły siedmiu składników (26%), a wątpliwe ośmiu składników (30%). W przypadku 
sprawdzianów immunochemicznych 32 składników – oceny negatywne dotyczyły ośmiu 
składników (25%), a wątpliwe jednego składnika (3%). Ponadto w ramach tych 
sprawdzianów laboratorium nie oznaczyło odpowiednio: pięciu (18,5%), 21 (65,6%), które 
tym samym nie zostały ocenione przez COBJwDL. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, 
że uczestnictwo laboratoriów w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych 
w ramach krajowej lub międzynarodowej zewnętrznej oceny jakości badań jest 
podstawowym narzędziem sterowania jakością, a jego celem jest uzyskanie niezależnej 
i obiektywnej oceny wiarygodności wyników wykonywanych badań. 
W kontrolowanym okresie w Przychodni nie były opracowane i nie funkcjonowały procedury 
dotyczące: zlecania badań laboratoryjnych, przechowywania materiału do badań 
laboratoryjnych, przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych, które 
zostały wdrożone dopiero w trakcie kontroli NIK. Z kolei procedury dotyczące pobierania 
i transportu materiału diagnostycznego do badań nie zostały przekazane czterem 
zleceniodawcom badań laboratoryjnych. W tym zakresie NIK stwierdziła również, 
że stosowane w kontrolowanym okresie formularze: „Skierowanie na badania laboratoryjne” 
i „Sprawozdanie z badania laboratoryjnego” zawierały nie wszystkie informacje wymagane 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych6. Formularze 
obejmujące wszystkie wymagane informacje wprowadzono do stosowania dopiero w trakcie 
kontroli NIK. 
  

                                                      
4 Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, dalej – ustawa o działalności leczniczej. 
5 Do czasu zakończenia kontroli NIK (23 grudnia 2016 r.) Przychodnia nie uzyskała jeszcze wyników za 2016 r. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1665, dalej – rozporządzenie MZ w sprawie jakości laboratoriów. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań 

1.1. Struktura organizacyjna Przychodni  

Przychodnię wpisano do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod 
numerem 000000020798. W „Księdze Rejestrowej” wskazano, że komórką organizacyjną 
Przychodni jest laboratorium o profilu pracowni diagnostyki laboratoryjnej, które funkcjonuje 
od 1 września 2006 r.7. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 10, 18, 22, 338-347) 

Przychodnia posiadała opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Tarnowie, dotyczącą spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy 
o działalności leczniczej. Laboratorium Przychodni zostało wpisane do ewidencji 
prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2604. 
W dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej Przychodnia spełniała wymagania 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-30, 399) 

W Przychodni (oprócz „Pracowni diagnostyki laboratoryjnej”) funkcjonowało jeszcze pięć 
komórek organizacyjnych: punkt pobrań materiałów do badań oraz cztery poradnie: 
diabetologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna i poradnia leczenia bólu. 

(dowód: akta kontroli str. 11-16) 

W kontrolowanym okresie Przychodnia nie miała zawartych umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ) i wykonywała badania diagnostyczne na rzecz pięciu placówek 
służby zdrowia, z czego z czterema na podstawie kontynuowanych umów w sprawie 
wykonania zleconych badań diagnostycznych8 oraz z jedną9, z którą umowę zawarto 1 lipca 

2016 r. W ww. okresie placówki te miały podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń 

w zakresie POZ. 
(dowód: akta kontroli str. 31-33, 35-61, 348-398) 

1.2. Warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe laboratorium diagnostycznego 

Zgodnie z § 4 ust. 1-5 rozporządzenia MZ w sprawie wymagań w medycznym laboratorium 
diagnostycznym, dla potrzeb laboratorium wyodrębniono pomieszczenia, które zostały 
prawidłowo oznakowane, w sposób umożliwiający ich identyfikację, tj.: pomieszczenia 
główne (do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, rejestrację), pomieszczenia 
specjalne (do utylizacji materiału po badaniu, magazyn brudnej bielizny i odpadów 
medycznych), pomieszczenia socjalne (aneks socjalno-szatniowy, sanitarno-higieniczne dla 
pracowników), pomieszczenia służące do obsługi pacjentów (do pobierania materiału do 
badań, sanitarno-higieniczne dla pacjentów, poczekalnię). 

W skład Przychodni wchodził również: gabinet lekarsko-zabiegowy, oraz pomieszczenia 
komunikacji (korytarz, wiatrołap). 

 (dowód: akta kontroli str. 31-32, 62-63) 

W laboratorium zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz funkcjonowanie 
systemu telekomunikacyjno-informatycznego:  

 pracownicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa, identyfikacją zagrożeń oraz 
ryzykiem związanym z pracą z czynnikami biologicznymi i środkami chemicznymi, 

 apteczka pierwszej pomocy była kompletnie wyposażona, 

 przy stanowiskach laboratoryjnych zapewniono pracownikom możliwość siedzenia, 

                                                      
7  Wpis jest aktualny – zmieniono go 7 marca 2016 r. 
8 "CARDEA KUCA MALINA LEKARZE" SPÓŁKA PARTNERSKA" w Ołpinach, zwana dalej CARDEA; 

PRAKTYKA LEKARSKA POZ Magdalena Krokowska-Drozd, Mariusz Drozd s.c. w  Ciężkowicach, zwana dalej 
PRAKTYKA LEKARSKA POZ; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUBRIS" Sp. z o.o. Poradnia 
Medycyny i Stomatologii w Rzepienniku Strzyżewskim z filią w Tuchowie, zwany dalej NZOZ SALUBRIS; 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, zwany dalej SPZOZ Szerzyny. 

9 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im. Św. Elżbiety Spółka z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej w Roztoce, zwany dalej NZOZ Roztoka. 
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 pracownicy wykonywali pracę w fartuchach ochronnych i z użyciem jednorazowych 
rękawiczek ochronnych, 

 nad stanowiskiem stosowania odczynników chemicznych funkcjonowało mechaniczne 
urządzenie służące wymuszonej wentylacji wyciągowej (wywiewnej), na ścianie 
znajdował się nawiewnik grawitacyjny, 

 podłogi wyłożono materiałami zmywalnymi, 

 pomieszczenie laboratorium diagnostycznego i pomieszczenie pobierania materiału 
do badań wyposażono w umywalki z ciepłą i zimna wodą, lampy bakteriobójcze, 

 z każdym z czterech urządzeń pomiarowo-badawczych10 współdziałał system 
teleinformatyczny, za pomocą którego wyniki badań były automatycznie 
ewidencjonowane i przesyłane na serwer centralny Przychodni. Wyniki badań uzyskane 
na pozostałych trzech urządzeniach pomiarowo-badawczych11 były wyświetlane na 
monitorach i wpisywane do systemu. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 63-65) 

Urządzenia, za pomocą których wykonywano badania diagnostyczne, były wyprodukowane 
w latach 1987-2013 i eksploatowano je w laboratorium przez okres od 1 roku do 10 lat. 
Zgodnie z zaleceniem serwisów – dziewięć urządzeń poddawano okresowym przeglądom 
technicznym, serwisowano je również doraźnie. Nie serwisowano dwóch urządzeń: 
Analizatora „Quo-Lab – UE-PL” (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz Wytrząsarki 4010 
Multi-Tube Vortexer (według wyjaśnienia Dyrektor Przychodni - urządzenie to nie wymagało 
żadnych rutynowych czynności konserwacyjnych – zostało skonstruowane do długotrwałego 
użytkowania bez usterek). 
Z wykorzystaniem ww. urządzeń wykonywano sześć rodzajów badań diagnostycznych, przy 
zastosowaniu metod badawczych, jak wyjaśniła Dyrektor Przychodni, zgodnych z aktualnym 
stanem wiedzy.  

(dowód: akta kontroli str. 63-65, 82-85) 

W laboratorium przechowywano dokumentację urządzeń wykorzystywanych w badaniach 
diagnostycznych. Dokumentacja dotyczyła: specyfikacji technicznych, instrukcji 
użytkowania, daty instalacji i rozpoczęcia eksploatacji, konserwacji i działań naprawczych, 
przeszkoleń i upoważnień pracowników do obsługi tych urządzeń.  

(dowód: akta kontroli str. 63) 

W Przychodni czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przez trzy osoby, 
w tym dwie zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowisku: 

 technik analityki medycznej (pełny etat), której stanowisko i kwalifikacje spełniały 
wymagania określone w rozporządzeniu MZ w sprawie wymagań w medycznym 
laboratorium diagnostycznym (dyplom technika analityki medycznej); 

 analityk, tj. na stanowisku niefigurującym w obowiązującym wykazie stanowisk 
określonych w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wymagań w medycznym 
laboratorium diagnostycznym (¼ etatu); osoba zatrudniona na tym stanowisku posiadała 
wykształcenie wyższe (mgr biologii) oraz tytuł diagnosty laboratoryjnego i dyplom 
pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

Jedna osoba była zatrudniona na podstawie umów zlecenia (zawartych na piśmie), 
posiadała wykształcenie wyższe (mgr analityki medycznej) oraz tytuł diagnosty 
laboratoryjnego i dyplom drugiego stopnia specjalizacji w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej. W zawartych umowach zlecenia nie określono jaki rodzaj usług powinien być 
świadczony przez zleceniobiorcę, co szczegółowo przedstawiono w części dotyczącej 
nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 64, 86-100) 

W Przychodni nie prowadzono obowiązkowej ewidencji czasu pracy12 pracowników 
laboratorium zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym diagnosty laboratoryjnego. 

                                                      
10 Analizatorem immunochemicznym „DiaSorin LIAISON, Automatycznym Aparatem Laboratoryjnym „BS-300”, 

Analizatorem hematologicznym „Cell-Dyn 1700” i Analizatorem moczu „URISCAN Pro II”. 
11 Analizatorze elektrolitów „614 Na+/K+Analyzer”, Analizatorze „Quo-Lab – UE-PL” i Koagulometrze „Dade 

Behring BFT II”. 
12 Art. 149 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666). 
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Jego obecność w trakcie wykonywania badań, w celu ustalenia bezpośredniego nadzoru 
nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej i weryfikacji zgodności badań 
z obowiązującymi procedurami, kontrola ustaliła na podstawie dokumentów księgowych – 
szczegółowych list płac za 7 miesięcy okresu objętego kontrolą13 oraz kontroli wylosowanej 
próby 50 dokumentów medycznych (zleceń/skierowań, sprawozdań z badań 

laboratoryjnych14). Kontrolowane wyniki badań były autoryzowane przez diagnostę 

laboratoryjnego. 
 (dowód: akta kontroli str. 179-229, 231-234, 303-328) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Zatrudnienie pracownika na stanowisku „analityk” było niezgodne z postanowieniem 
§ 7 rozporządzenia MZ w sprawie wymagań w medycznym laboratorium 
diagnostycznym. Według tego przepisu w laboratorium zatrudnia się osoby, które 
posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku 
pracy, a wykaz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych 
na poszczególnych stanowiskach pracy w laboratorium określa załącznik do tego 
rozporządzenia. Stanowisko zatrudnionego pracownika nie figurowało w wykazie 
stanowisk określonych w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wymagań 
w medycznym laboratorium diagnostycznym.  

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że przyczyną zatrudnienia pracownika na stanowisku 
(analityk) była nieprawidłowa interpretacja wykazu stanowisk i kwalifikacji wymienionych 
w załączniku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. 
NIK zauważa, że osoba ta posiadała wymagane kwalifikacje do pracy w laboratorium, 
jednakże powinna być zatrudniona na stanowisku, które przewiduje rozporządzenie 
MZ w sprawie wymagań w medycznym laboratorium diagnostycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 89-91, 97-98, 102-103) 

2. Nieprowadzenie obowiązkowej ewidencji czasu pracy pracowników laboratorium 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym diagnosty laboratoryjnego, było 
niezgodne z art. 149 § 1 Kodeksu Pracy, według którego pracodawca prowadzi 
ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego 
wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że przyczyną nieprowadzenia ewidencji czasu tych 
pracowników była nieprawidłowa interpretacja Kodeksu Pracy. 
W toku kontroli Przychodnia założyła listę, na której pracownicy laboratorium potwierdzili 
obecność w pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 99-100, 3010-302) 

3. W umowach zlecenia nr UMW/2015/1 z 1 stycznia 2015 r. i nr UMW/2016/1 z 1 stycznia 
2016 r. nie określono jaki rodzaj usług powinien świadczyć zleceniobiorca lub jakie 
czynności prawne winien wykonać, co było niezgodne z art. 750 w związku z art. 734 § 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny15. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że w związku z tym, że osoba ta posiadała drugi 
stopnień specjalizacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, który był zgodny z profilem 
laboratorium, została zatrudniona w charakterze kierownika laboratorium. Wskazała 
również, że ustnie uzgodniono ze zleceniobiorcą, że przedmiotem tych umów będzie 
sprawdzanie jakości wykonywanych badań diagnostycznych, wykonywanie kontrolnych 
badań diagnostycznych, a w czasie nieobecności drugiego diagnosty laboratoryjnego 
autoryzacja badań. 

                                                      
13 Styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. oraz luty, maj i sierpień 2016 r.. Listy sporządzało Biuro 

Rachunkowe „ULGA” w Tarnowie, na zlecenie Przychodni „Hauer”. 
14 25 - wystawionych w 2015 r. (14.01., 02.02., 19.02., 06.03., 23.04., 15.05., 20.05., 01.06., 03.06., 24.06., 

10.07., 03.08., 11.08., 30.09., 07.10., 19.10., 29.10., 09.11., 16.11., 25.11., 10.12., 21.12., 23.12.): w okresie 
2015-2016 (do 30.09.) i 25 - wystawionych w 2016 r. (27.01., 11.01., 7.01., 20.01., 24.02., 10.03., 17.03., 
21.03., 16.03., 02.03., 23.03., 31.03., 13.04., 11.04., 20.04., 25.04., 18.05., 30.06., 20.06., 15.06., 21.07., 
20.07., 03.08., 05.09.). 

15 Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 86-100) 

NIK zwraca uwagę, że nieokreślenie w umowach zlecenia zakresu świadczonych usług 
przez zleceniobiorcę może powodować problemy z prawidłowym ich wykonaniem 
i rozliczeniem.  

2. Finasowanie badań diagnostyki laboratoryjnej 

Koszty badań wykonanych ze środków publicznych (na rzecz pięciu zleceniodawców - 
placówek służby zdrowia wyżej wymienionych) wyniosły ogółem: 68,8 tys. zł w 2015 r. 
i 77,0 tys. zł w 2016 r. (do 30 września), z tego:  

 koszty badań wykonanych przez laboratorium wyniosły: 67,3 tys. zł w 2015 r. i 70,8 tys. 
zł w 2016 r. (do 30 września), 

 koszty badań wykonanych na rzecz pięciu zleceniodawców i podzlecanych czterem 
podwykonawcom16 wyniosły: 1,5 tys. zł w 2015 r. i 6,2 tys. zł w 2016 r. (do 30 września). 

Umowy zawarte z trzema zleceniodawcami17 dopuszczały możliwość podzlecania 
wykonania badań innym placówkom diagnostycznym pod warunkiem udzielenia przez nie 
wcześniejszej zgody. Przychodnia nie posiadała udokumentowanej zgody tych 
zleceniodawców na powierzenie innym placówkom diagnostycznym zobowiązań 
wynikających z zawartych umów (w sprawie wykonania badań diagnostycznych), 
a pozostałe dwie umowy18 nie przewidywały takiej możliwości („Świadczenia będą 
wykonywane w jednostce organizacyjnej zleceniobiorcy”). 

(dowód: akta kontroli str. 34-61- 104-109) 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że: niewykonywanie niektórych badań i podzlecanie 
ich innym placówkom diagnostycznym spowodowane było względami ekonomicznymi. 
Wyjaśniła również, że nie dokumentowano zgody zleceniodawców na wykonywanie badań 
poza Przychodnią i podzlecanie ich innym placówkom diagnostycznym, ponieważ żaden 
zleceniodawca nie był zainteresowany, aby formalizować takie działania – uzgodniono 
z nimi, że w tym zakresie zawiadomienie ustne będzie wystarczające. W przypadkach 
podzlecania badań stosowano praktykę ustnej akceptacji zleceniodawców, którym 
wcześniej diagnosta laboratoryjny proponował wykonanie badań poza laboratorium, w innej 
placówce diagnostycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 99-100) 

Ewidencję finansowo-księgową Przychodni prowadziło biuro rachunkowe.  
Płatności za podzlecane badania diagnostyczne były regulowane terminowo. Przychodnia 
terminowo uzyskiwała płatności za wykonanie zleconych badań. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 99-100, 324-329) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W dwóch umowach19 nie przewidziano możliwości przekazania do wykonania badań 
laboratoryjnych innym podmiotom („Świadczenia będą wykonywane w jednostce 
organizacyjnej zleceniobiorcy”). W kontrolowanym okresie czterem podwykonawcom20 
podzlecono wykonanie: 92 badań21 (0,3%) w 2015 r. i 241 badań22 (0,9%) w 2016 r. 
(do 30 września). 

                                                      
16 Laboratorium Medyczne mgr Krystyna Gródecka w Tarnowie, zwane dalej Laboratorium Medyczne, Szpital 

Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, zwany dalej Szpital Wojewódzki, Diagnostyka Sp. z o.o. 
w Krakowie, zwany dalej Diagnostyka, NZOZ Badania Cytologiczne w Tarnowie, zwany dalej NZOZ Badania 
Cytologiczne. 

17 CARDEA, SPZOZ Szerzyny, NZOZ Roztoka. 
18 PRAKTYKA LEKARSKA POZ – umowę zawarto 1.01.2012 r. i aneksowano 31.12.2012 r. na czas 

nieokreślony, NZOZ SALUBRIS - umowę zawarto 1.09.2006 r. i aneksowano 21.11.2011 r. na czas 
nieokreślony. 

19 PRAKTYKA LEKARSKA POZ – umowę zawarto 1.01.2012 r. i aneksowano 31.12.2012 r. na czas 
nieokreślony, NZOZ SALUBRIS - umowę zawarto 1.09.2006 r. i aneksowano 21.11.2011 r. na czas 
nieokreślony. 

20 Laboratorium Medyczne, Szpital Wojewódzki, Diagnostyka, NZOZ Badania Cytologiczne. 
21 Badania biochemiczne i immunochemiczne – 57 badań za 830,4 zł, badania mikrobiologiczne – 21 badań za 

438 zł i badania serologiczne – 14 badań za 191 zł. 
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Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej przyjmujący zamówienie nie może 
przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, chyba że umowa 
stanowi inaczej. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że z powodu przeoczenia, w umowach i aneksach umów 
z tymi zleceniodawcami nie uwzględniono zapisu, że na wykonanie badania poza 
Przychodnią musi być wcześniejsza zgoda zamawiającego. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 99-100) 

3. Dostępność świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 

W 2015 r. wykonano 27.422 badań23, a w 2016 r. (do 30 września) - 26.929 badań24. 
Największy udział miały badania biochemiczne i immunochemiczne – odpowiednio 71,3% 
i 72,2%, a najmniejszy - badania mikrobiologiczne i badanie kału – odpowiednio 0,3% 
i 0,2%.  
Na rzecz pięciu zleceniodawców wykonano następującą liczbę badań:  

 w 2015 r.: 10.486 badań (38,2%)25, 8.059 badań (29,4%)26, 6.159 badań (22,5%)27, 
2.718 badań (9,9%)28, 

 w 2016 r. (do 30 września): 9.097 badań (33,8%)29, 8.748 badań (32,5%)30, 4.281 badań 
(15,9%)31, 3.827 badań (14,2%)32, 976 badań (3,6%)33. 

Ceny jednostkowych badań diagnostycznych zapłaconych były zgodne z umownymi34.  

Laboratorium samodzielnie wykonało 27.330 badań (99,7%) w 2015 r. i 26.688 badań 
(99,1%), a czterem podwykonawcom35 zleciło wykonanie 92 badań36 (0,3%) w 2015 r. 
i 241 badań37 (0,9%) w 2016 r. (do 30 września). 

W 2016 r. (do 30 września) liczba badań wykonanych na rzecz dwóch zleceniodawców była 
większa niż w 2015 r., odpowiednio o: o 12,9%38 i o 40,8%39, a w przypadku dwóch 
pozostałych – mniejsza o 16,6%40 i o 30,5%41. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że część mieszkańców korzystających z usług dwóch 
podmiotów prawdopodobnie wybrało innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej 
i to mogło być powodem zmniejszenia liczby skierowań na badania diagnostyczne, 
a w konsekwencji liczby wykonanych badań.  

(dowód: akta kontroli str. 31-61,104-117, 120-143) 

                                                                                                                                       
22 Badania biochemiczne i immunochemiczne – 67 badań za 1.216,7 zł, badania mikrobiologiczne – 27 badań za 

860 zł i badania serologiczne – 147 badań za 4.107 zł. 
23 Badania biochemiczne i immunochemiczne – 19.548 badań (71,3%) za 52,0 tys. zł, badania hematologiczne – 

4.552 badania (16,6%) za 8,0 tys. zł, badanie moczu – 2.097 badań (7,6%) za 3,3 tys. zł, badanie układu 
krzepnięcia – 1.003 badania (3,7%) za 3,0 tys. zł, badania serologiczne – 89 badań (0,3%) za 0,9 tys. zł, 
badania mikrobiologiczne – 86 badań (0,3%) za 1,4 tys. zł, badanie kału – 47 badań (0,2%) za 0,1 tys. zł. 

24 Badania biochemiczne i immunochemiczne – 19.434 badań (72,2%) za 54,8 tys. zł, badania hematologiczne – 
4.286 badań (15,9%) za 7,5 tys. zł, badanie moczu – 1.896 badań (7,0%) za 3,1 tys. zł, badanie układu 
krzepnięcia – 823 badania (3,1%) za 2,5 tys. zł, badania serologiczne – 251 badań (0,9%) za 5,1 tys. zł, 
badania mikrobiologiczne – 185 badań (0,7%) za 4,0 tys. zł, badanie kału – 54 badania (0,2%) za 0,2 tys. zł. 

25 NZOZ SALUBRIS. 
26 SPZOZ Szerzyny. 
27 PRAKTYKA LEKARSKA POZ. 
28 CARDEA. 
29 SPZOZ Szerzyny. 
30 NZOZ SALUBRIS. 
31 PRAKTYKA LEKARSKA POZ. 
32 CARDEA. 
33 NZOZ Roztoka. 
34 SPZOZ Szerzyny (morfologia, OB., bilirubina całkowita, cholesterol, ALAT, TSH 3 gen, rozmaz krwi 

obwodowej, estradiol, PSA, Borelia IgM). 
35  Laboratorium Medyczne mgr Krystyna Gródecka w Tarnowie, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza 

w Tarnowie, Diagnostyka Sp. z o.o. w Krakowie, NZOZ Badania Cytologiczne w Tarnowie.. 
36 Badania biochemiczne i immunochemiczne – 57 badań za 830,4 zł, badania mikrobiologiczne – 21 badań za 

438 zł i badania serologiczne – 14 badań za 191 zł. 
37 Badania biochemiczne i immunochemiczne – 67 badań za 1.216,7 zł, badania mikrobiologiczne – 27 badań za 

860 zł i badania serologiczne – 147 badań za 4.107 zł. 
38 SPZOZ Szerzyny. 
39 CARDEA. 
40 NZOZ SALUBRIS. 
41 PRAKTYKA LEKARSKA POZ. 
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4. Jakość wykonywanych badań diagnostycznych 

4.1. System zarządzania jakością 

Laboratorium nie posiadało akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji i nie poddawało się 
audytowi akredytującemu. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że dotychczas nie składano wniosku o akredytację, gdyż nie 
zakończono jeszcze procesu przygotowania laboratorium do auditu akredytującego. 
Ze względu na koszty Przychodnia samodzielnie przygotowała dokumentację - „Księgę 
Jakości Laboratorium”, z uwzględnieniem dostosowania jej do możliwości i potrzeb 
laboratorium. W dalszej kolejności planuje się samodzielny przegląd i uzupełnianie 
pozostałej dokumentacji wymaganej do akredytacji. Wskazała również, że takie rozwiązanie 
jest bardziej rozciągnięte w czasie, ale wtedy dokumentacja nie jest oderwana od realiów 
laboratorium. W końcowym etapie Przychodnia rozważa zlecić konsultantowi weryfikację tak 
przygotowanej dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117) 

W kontrolowanym okresie laboratorium stosowało niektóre (niżej wymienione) parametry 
normy PN -EN ISO/IEC 17025, opisane w Księdze Jakości Laboratorium (w Standardowych 
Operacyjnych Procesach), w których określono również postępowanie z „analitami42” 
i warunki ich oznaczania (ze wskazaniem odczynników, metod badawczych, sposobów 
kalibrowania, kontroli jakości). Parametry te dotyczyły: 

 wskazania i przypisania pracownikom laboratorium odpowiedzialności za: stan urządzeń 
diagnostycznych - diagnoście laboratoryjnemu, za jakość wykonywanych badań – 
kierownikowi laboratorium, 

 uzyskiwania zgody zleceniodawców na powierzenie (podzlecenie) wykonania badań 
innym laboratoriom,  

 zapewnienia właściwych warunków lokalowych i środowiskowych wykonywania badań,  

 stosowania procedur, które zawierały opisy: pobierania próbek (w tym sposobu 
identyfikacji uniemożliwiającego pomylenie próbek), postępowania z próbkami, 
przygotowania próbek, przechowywania i transportowania próbek, szacowania 
niepewności pomiaru, utylizacji próbek,  

 upoważnienia pracowników do obsługi urządzeń diagnostycznych, zapewnienia tym 
pracownikom dostępności do instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń,  

 przechowywania i archiwizowania zapisów prowadzonych w laboratorium w sposób 
czytelny i łatwy do odszukania. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 64, 144-157, 164-167, 169-170) 

W umowach ze zleceniodawcami nie określono zobowiązań w zakresie wdrożenia 
standardów normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub normy PN-EN ISO 15189.  

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 116-117) 

4.2. Spełnianie standardów jakości 

Spośród procedur wymaganych rozporządzeniem MZ w sprawie jakości laboratoriów43, 
do czasu kontroli w Przychodni opracowano trzy procedury (Procedurę pobierania materiału 
diagnostycznego do badania, Procedurę transportu materiału diagnostycznego, Procedurę 
przyjmowania materiału diagnostycznego). 

Nie opracowano trzech procedur44 wymaganych rozporządzeniem MZ w sprawie jakości 
laboratoriów.  
Do czasu kontroli – trzech wymaganych procedur45 nie udostępniono czterem 
zleceniodawcom badań laboratoryjnych46. 

                                                      
42 Analit w chemii analitycznej jest to składnik próbki, który podlega oznaczaniu. 
43 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych 

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 61 poz. 435 ze zm.), zwana dalej 
rozporządzenie MZ w sprawie jakości laboratoriów. 

44 Procedury zlecenia badania laboratoryjnego, Procedury przechowywania materiału do badań laboratoryjnych, 
Procedury przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych. 

45 Procedury zlecenia badania laboratoryjnego, Procedury pobierania materiału diagnostycznego do badania, 
Procedury transportu materiału diagnostycznego. 
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W wylosowanej próbie 50 dokumentów medycznych (zleceń/skierowań, sprawozdań 
z badań laboratoryjnych) brakowało informacji wymaganych rozporządzeniem MZ w sprawie 
jakości laboratoriów. Na przykład we wszystkich 50 skierowaniach brakowało informacji 
dotyczących: miejsca przesłania wyniku badania lub danych osoby upoważnionej 
do odbioru wyniku lub sprawozdania z badania, rodzaju materiału i jego pochodzenia, trybu 
wykonywania badania, daty i godziny pobrania materiału do badania, daty i godziny 
przyjęcia materiału do laboratorium, istotnych danych klinicznych pacjenta. Natomiast we 
wszystkich 50 sprawozdaniach brakowało informacji dotyczącej daty i godziny pobrania 
materiału do badań.  

(dowód: akta kontroli str. 144-163, 168-169, 174-178, 179-236) 

Konieczność uzupełnienia danych dotyczących: daty i godziny pobrania materiału 
do badania, danych osoby pobierającej materiał do badania, daty i godziny przyjęcia 
materiału do laboratorium, była przedmiotem zaleceń konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej z 16 czerwca 2016 r. 
Powtórne badanie dokumentacji przeprowadzone na próbie 10 zleconych do wykonania 
badań47 wykazało, że Przychodnia uwzględniła ww. zalecenia konsultanta wojewódzkiego, 
nadal jednak brakowało niektórych istotnych danych wymaganych rozporządzeniem 
MZ w sprawie jakości laboratoriów we wszystkich „Skierowaniach na badania laboratoryjne” 
i w dwóch „Sprawozdaniach z badania laboratoryjnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 170, 297) 

Szczegółowy wykaz wszystkich brakujących informacji przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego. 

Badanie dokumentacji 10 zleconych do wykonania badań48 z pięciu rodzajów49 wykazało, 
że: wszystkie badania wykonano metodami wymienionymi w Księdze Jakości Laboratorium 
- Standardowe Operacyjne Procesy, we wszystkich badaniach zachowane były wymogi 
procedur pobierania materiału diagnostycznego do badań i transportu materiału 
diagnostycznego50 oraz procedury przyjmowania materiału diagnostycznego51, a w ośmiu 
badaniach - wymogi procedury przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań 
laboratoryjnych.  
Nie badano zgodności z procedurą przechowywania materiału do badań laboratoryjnych, 
ponieważ procedurę taką opracowano dopiero 16 listopada 2016 r., tj. w toku niniejszej 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 160-161, 170) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Nie opracowano trzech procedur (Procedury zlecenia badania laboratoryjnego, 
Procedury przechowywania materiału do badań laboratoryjnych, Procedury 
przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych), a czterem 
zleceniodawcom badań laboratoryjnych52 nie udostępniono trzech procedur (Procedury 
zlecenia badania laboratoryjnego, Procedury pobierania materiału diagnostycznego 
do badania, Procedury transportu materiału diagnostycznego). 
Było to niezgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie jakości laboratoriów. Zgodnie 
z pkt 1.1., 5.1. i 8.1. Standardów jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej 
oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań (załącznik nr 1 

                                                                                                                                       
46 Wraz z ofertą dotyczącą badań laboratoryjnych skierowaną do NZOZ Roztoka, przekazano 3 procedury: 

Pobierania materiału diagnostycznego do badania, Transportu materiału diagnostycznego oraz Procedurę 
przyjmowania materiału diagnostycznego. 

47 W okresie 15 wrzesień – 18 listopad 2016 r. 
48 W okresie 15 wrzesień – 18 listopad 2016 r. 
49 Badania hematologiczne, badania biochemiczne i immunochemiczne, badanie moczu, badanie kału, badania 

układu krzepnięcia. 
50 Próbki do badań nie zostały odrzucone i nie zostały zarejestrowane w „Rejestrze próbek odrzuconych”. 
51 Próbki do badań zostały zarejestrowane w „liście zleceń”. 
52 Wraz z ofertą dotyczącą badań laboratoryjnych skierowaną do NZOZ Roztoka, przekazano 3 procedury: 

Pobierania materiału diagnostycznego do badania, Transportu materiału diagnostycznego oraz Procedurę 
przyjmowania materiału diagnostycznego. 
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do rozporządzenia) laboratorium ma obowiązek opracować wymagane procedury, 
a zgodnie z pkt 1.1., 2.3, i 3.2. - ma obowiązek udostępnić procedury zleceniodawcom, 
którzy potwierdzają zapoznanie się z nimi. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że:  

 Z powodu przeoczenia nie opracowano procedur i nie udostępniono ich 
zleceniodawcom. 

 Pomimo braku udostępnienia zleceniodawcom procedury pobrania materiału 
diagnostycznego, diagnosta laboratoryjny przekazywał ustnie tamtejszemu 
personelowi medycznemu praktyczny instruktaż na temat zasad pobierania 
i przechowywania materiału, tj.: identyfikacji pacjentów, przygotowania sprzętu 
i pacjentów do pobierania krwi, zasad pobierania krwi i innego materiału 
biologicznego, przechowywania pobranej krwi i innego materiału biologicznego, 
zabierał od nich pobrany materiał do badań. 

 W laboratorium praktycznie przed wykonaniem badań laboratoryjnych nie 
przechowywano próbek pobranych przez zleceniodawców. W dniach pobrania 
materiału od pacjentów, próbki zabierał diagnosta laboratoryjny przywoził 
do laboratorium i po dokonaniu wstępnej oceny, materiał niezwłocznie poddawany 
były badaniom diagnostycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 158-163, 168-169, 174-178, 235-236) 

Brakujące procedury opracowano dopiero 16 listopada 2016 r., tj. w toku niniejszej 
kontroli. Również w toku kontroli (w okresie 18 – 30 listopada 2016 r.) procedury 
udostępniono zleceniodawcom badań laboratoryjnych. 

2. W stosowanych formularzach: „Skierowanie na badania laboratoryjne” i „Sprawozdanie 
z badania laboratoryjnego” nie było niektórych istotnych informacji dotyczących badań 
diagnostycznych: 

 zlecanych, tj. w zakresie: danych jednostki zlecającej badania, daty urodzenia 
pacjenta, płci pacjenta, numeru identyfikacyjnego pacjenta, miejsca zamieszkania 
pacjenta/oddziału szpitalnego, istotnych danych klinicznych pacjenta, daty i godziny 
pobrania materiału do badania, rodzaju materiału i jego pochodzenia, trybu 
wykonywania badania, danych osoby pobierającej materiał do badania, miejsca 
przesłania wyniku badania lub danych osoby upoważnionej do odbioru wyniku lub 
sprawozdania z badania, daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium,  

 wykonywanych, tj. w zakresie: daty i godziny pobrania materiału do badań, miejsca 
zamieszkania pacjenta/oddziału szpitalnego, numeru identyfikacyjnego pacjenta, 
miejsca przesłania sprawozdania z badania lub danych osoby upoważnionej 
do odbioru wyniku lub sprawozdania z badania, informacji dotyczącej widocznych 
zmian właściwości próbki, które mogą mieć wpływ na wynik badania. 

(dowód: akta kontroli str. 171-174, 179-235 ) 

Było to niezgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie jakości laboratoriów. Zgodnie z pkt 
1.1., 1.3., 8.1. i 8.2. Standardów jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej 
oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań (załącznik nr 1 
do rozporządzenia) laboratorium ma obowiązek opracować wymagane procedury, 
a zgodnie z pkt 1.1., 2.3., i 3.2. - ma obowiązek wdrożyć i stosować Procedurę zlecenia 
badania laboratoryjnego i Procedurę przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań 
laboratoryjnych. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że:  

 Z powodu przeoczenia nie uwzględniono wszystkich wymaganych pól 
na formularzach „Skierowanie na badania laboratoryjne” oraz na formularzach 
„Sprawozdanie z badania laboratoryjnego”. 

 Pomimo braku formalnego opracowania procedury zlecania badania laboratoryjnego 
i procedury przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych, 
laboratorium stosowało formularze skierowań na badania laboratoryjne 
(z wydrukowanymi własnymi danymi teleadresowym Przychodni) oraz formularze 
sprawozdań z badań laboratoryjnych (choć brakowało w nich niektórych pól 
do wpisania danych). Takie wzory formularzy skierowań diagnosta laboratoryjny 
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przekazywał zleceniodawcom (do stosowania) i instruował ich o sposobie 
wypełniania. 

 (dowód: akta kontroli str. 168, 235) 

W toku kontroli Przychodnia dostosowała te formularze do obowiązującego stanu 
prawnego: uzupełnione formularze „Skierowanie na badania laboratoryjne” przekazano 
zleceniodawcom do stosowania, a w systemie informatycznym „LAB-AS”, generującym 
wyniki badań i umożliwiającym ich drukowanie, na formularzu „Sprawozdanie z badania 
laboratoryjnego” wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu do niego brakujących pól. 

(dowód: akta kontroli str. 172, 235-236, 336) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 marca 2016 r. nie prowadzono rejestru błędów 
przedlaboratoryjnych. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że: 

 spowodowane to było przeoczeniem i dodała, że mimo braku takiej ewidencji, diagnosta 
laboratoryjny opisywał (ręcznie) takie błędy na „Sprawozdaniach z badania 
laboratoryjnego”, które następnie przekazywano zleceniodawcom badań. 
Nie sporządzano kopii takich dokumentów. 

 Nie były to błędy przyjmowania próbek do laboratorium, lecz błędy pobierania materiału 
do badań laboratoryjnych u zleceniodawców, tj. na etapach: przygotowania pacjentów 
do badań, pobrania próbek, identyfikacji pacjentów i próbek. W takich sytuacjach 
diagnosta laboratoryjny informował telefoniczne zleceniodawców o wystąpieniu błędów 
przedlaboratoryjnych, zwracał im uwagę na konieczność prawidłowego przygotowania 
pacjenta przed pobraniem materiału, rzetelnego opisywania próbek i właściwego 
postępowania z próbkami do badania. W takich sytuacjach badania były powtarzane. 

Wskazała również, że od 1 kwietnia 2016 r. błędy przedlaboratoryjne były ewidencjonowane 
w systemie informatycznym laboratorium „LAB-AS” w module „Raport o błędach” - w celu 
utrwalenia stwierdzenia takich błędów.  
W okresie od 1 kwietnia do 31 października 2016 r. zarejestrowano 29 takich błędów53.  
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że zarejestrowane w tym okresie błędy również nie dotyczyły 
przyjmowania próbek do laboratorium, lecz błędów pobierania materiału do badań 
laboratoryjnych u wszystkich zleceniodawców badań laboratoryjnych na etapach: 
przygotowania pacjentów do badań, pobrania próbek, identyfikacji pacjentów i próbek. 
Wykazy tych błędów zawarte były w plikach systemowych importowanych do Excela, które 
w takiej formie były przekazywane zleceniodawcom co miesiąc – w okresach 
rozliczeniowych za wykonane badania. 

(dowód: akta kontroli str. 102-103, 237) 

W kontrolowanym okresie (raz w miesiącu) dwoje pracowników laboratorium uczestniczyło 
w cyklicznych, przypominających szkoleniach, których tematyka dotyczyła: przygotowania 
pacjentów do badań laboratoryjnych, pobierania, przechowywania, transportu, identyfikacji 
i przygotowania do badań materiału biologicznego.  

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że diagnosta laboratoryjny, posiadający 39-letnie 
doświadczenie zawodowe w diagnostyce laboratoryjnej, uczestniczył w tematycznych 
szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
w Krakowie. W związku z tym Przychodnia zobowiązała go do przeszkolenia pozostałych 
pracowników laboratorium. Pracownicy ci nie uczestniczyli w zewnętrznych szkoleniach 
w wyżej wymienionym zakresie. 
Przychodnia nie szkoliła personelu/kadry medycznej zleceniodawców badań laboratoryjnych 
w przedstawionym zakresie. Jednak diagnosta laboratoryjny, który zabierał 
od zleceniodawców pobrany materiał biologiczny, przekazywał tym pracowników instruktaż 

                                                      
53 Materiał pobrany na niewłaściwe podłoże – 1 błąd, skrzep w próbówce na badania hematologiczne – 

6 błędów, hemoliza na badania biochemiczne – 7 błędów, błędne oznaczenie materiału – 3 błędy, skrzep na 
badania koagulologiczne – 1 błąd, brak materiału – 9 błędów, mała objętość materiału na badania 
biochemiczne – 1 błąd, kontrolne badania z powodu krytycznych wartości PLT – 1 błąd. 
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na temat technik pobrania, czasu przechowywania pobranego materiału, a także 
prawidłowego wypełniania „Skierowania na badania laboratoryjne”.  

(dowód: akta kontroli str. 116, 118, 238) 

4.3.2. Faza analityczna 

W laboratorium nie ewidencjonowano warunków środowiskowych wykonywania badań 
diagnostycznych. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że nie odnotowywano takich parametrów ponieważ 
diagnosta laboratoryjny, który odpowiadał za stan urządzeń laboratoryjnych, również 
monitorował na bieżąco warunki pracy w tym pomieszczeniu: temperaturę, wilgotność 
względną powietrza, temperaturę w lodówkach z odczynnikami i materiałem biologicznym, 
czystość. Oględziny tego pomieszczenia wykazały, że nie zamontowano tu urządzeń 
klimatyzacyjnych, temperatura w pomieszczeniu wynosiła 230C, wilgotność względna 
powietrza – 45%, odczynniki i materiał biologiczny były przechowywane w temperaturze 
80C. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że czystość utrzymywano przez zmywanie podłóg, 
a pomieszczenie wentylowano za pomocą elektrycznego wyciągu oraz wywietrznika 
grawitacyjnego. Przychodnia zobowiązała pozostałych dwóch pracowników laboratorium 
do obserwowania warunków w laboratorium i natychmiastowego zgłaszania zauważonych 
anomalii, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wyniki badań. 
W toku kontroli Przychodnia opracowała i włączyła do Księgi Jakości Laboratorium 
„Procedurę monitorowania warunków środowiska laboratorium”, w której zobowiązała 
diagnostę laboratoryjnego do codziennego rejestrowania określonych warunków 
w laboratorium.  

(dowód: akta kontroli str. 64, 99, 101, 239-240) 

Badania w laboratorium z surowicami i krwią pacjentów poprzedzało codzienne, 
ewidencjonowane szacowanie niepewności pomiarów analitycznych polegające na:  

 badaniu surowicy i krwi kontrolnej, 

 porównaniu uzyskanych wartości z wartościami metrykalnymi dla danej metody. 
Wyniki tych badań w formie wydruków (specimen data report) przechowywano 
w laboratorium. 
Według raportów z tych badań, poddanych kontroli za 5 miesięcy (maj – wrzesień 2016 r.) 
okresu objętego kontrolą, wyniki tych badań nie wykraczały poza zakres referencyjny. 
W przypadkach niezgodności z wartościami metrykalnymi, procedura ta przewidywała 

działania naprawcze54. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że: 

 Zgodność parametrów kontrolnych z wartościami metrykalnymi była podstawą do 
rozpoczęcia pracy z materiałem biologicznym pacjentów. Natomiast w przypadku 
wdrożenia działań naprawczych, dopiero po uzyskaniu zgodności parametrów 
kontrolnych, diagnosta laboratoryjny dopuszczał analizatory do pracy z próbkami 
pacjentów.  

 W celu uniknięcia błędów przed rozpoczęciem pracy z materiałem biologicznym 
pacjentów, pracownicy na podstawie przygotowanych (w urządzeniach) parametrów 
krzywej kalibracyjnej, oceniali czy parametry te nie uległy zmianie bardziej niż to wynika 
z charakterystyki danej metody. Na kartach kontrolnych zwracali uwagę czy nie 
wystąpiły przekroczenia wewnętrznej i zewnętrznej linii kontrolnej (1SD i 2SD) oraz czy 
wyniki nie układały się w niekorzystny trend, zmierzający do przekroczenia linii 
kontrolnych, lub mający tendencję do zaniżania lub zawyżania wyników. Ze względu 
na koszty Przychodnia nie dokumentowała rysunków krzywej kalibracyjnej – były 
dostępne w pamięci urządzeń. 

                                                      
54 Przebieg działań naprawczych – weryfikacja: daty rozpuszczania liofilizatu surowicy kontrolnej i daty ważności 

krwi kontrolnej, wzorców i multikalibratorów, odczynników, stanu technicznego urządzeń (daty przeglądu, 
wymiany elementów); wymiana używanej partii odczynników, użycie świeżo przygotowanych wzorców, 
przeprowadzenie procedury kalibracji metody której wynik kontrolny był poza zakresem, ponowna weryfikacja 
nowo przygotowanej surowicy kontrolnej. 
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W toku kontroli Przychodnia włączyła do Księgi Jakości Laboratorium „Procedurę 
monitorowania pomiarów próbek surowicy i krwi pacjentów w laboratorium (szacowanie 
niepewności pomiarów)”, opracowaną na podstawie wykazu znajdującego się 
w pomieszczeniu laboratorium. 

 (dowód: akta kontroli str. 64, 69-73, 116-117, 239-240) 

Zlecone badania diagnostyczne były wykonywane za pomocą ośmiu urządzeń 
podstawowych - pomiarowo-badawczych55 (w tym dwóch dzierżawionych56) oraz trzech 
urządzeń pomocniczych57. 

Przychodnia przedłożyła do kontroli certyfikaty tylko trzech urządzeń58, natomiast 
nie przedłożyła certyfikatów pozostałych ośmiu - wyprodukowanych w latach 1987-2006 
i eksploatowanych w laboratorium od 9 do 10 lat. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że podczas przenoszenia działalności z poprzedniej 
lokalizacji zaginęły certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach służby 
zdrowia urządzeń eksploatowanych w laboratorium. Dodała również, że urządzenia 
używane w laboratorium zapewniają wysoką jakość wyników, dzięki systematycznym 
przeglądom technicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 82-83, 116-117, 241-245) 

W kontrolowanym okresie laboratorium brało udział w programach zewnętrznej oceny 
jakości badań, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej (COBJwDL): w 2015 r. - w sześciu sprawdzianach, a w 2016 r. – w ośmiu 
sprawdzianach59. 
W 2015 r. laboratorium nie odesłało do COBJwDL dwóch obowiązkowych sprawdzianów 
("Wiosna", "Jesień") z czterech przeprowadzonych w 2015 r. w ramach Powszechnego 
Programu Sprawdzianów ocen wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 
27 składników chemicznych. 
Oceny zbiorcze wyników sprawdzianów za 2015 r. były następujące:  

 w sprawdzianach chemicznych 27 składników: oceny negatywne dotyczyły 7 składników 
(26% ocenianych wskaźników), wątpliwe – 8 (30%), zadowalające – 760 (26%), 
laboratorium nie oznaczyło 5 składników (18%) i COBJwDL ich nie ocenił, 

 w sprawdzianach immunochemicznych 32 składników: oceny negatywne dotyczyły 
8 składników (25% ocenianych wskaźników), wątpliwe – 1 (2,7%), zadowalające – 261 
(5,4%), laboratorium nie oznaczyło 21 składników (56,9%) i COBJwDL ich nie ocenił, 

                                                      
55 Analizatora immunochemicznego „DiaSorin LIAISON”, Automatycznego Aparatu Laboratoryjnego „BS-300”, 

Analizatora elektrolitów „614 Na+/K+Analyzer”, Analizatora hematologicznego „Cell-Dyn 1700, Analizatora 
moczu „URISCAN Pro II, Analizatora „Quo-Lab – UE-PL”, Koagulometra „Dade Behring BFT II i Mikroskopu 
„Jenamed”. 

56 Analizator immunochemiczny „DiaSorin LIAISON - od „BIOMEDICAL POLAND Sp. z o.o.” w Piasecznie, 
Analizator „Quo-Lab – UE-PL” - od „Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego Allmed Andrzej 
Biedroń” w Krakowie. 

57 Wirówki laboratoryjnej „T 52”, Wirówki laboratoryjnej „T 54” i Wytrząsarki 4010 Multi-Tube Vortexer. 
58 Analizatora immunochemicznego „DiaSorin LIAISON, wyprodukowanego w 2007 r. i eksploatowanego 

w laboratorium 1 rok; Analizatora „Quo-Lab – UE-PL”, wyprodukowanego w 2013 r. i eksploatowanego 
w laboratorium 3 lata oraz automatycznego aparatu Laboratoryjnego „BS-300”, wyprodukowanego w 2006 r. 
i eksploatowanego w laboratorium 4 lata. 

59 W 2015 r.: Program Powszechny w Sprawdzianach chemicznych (dwa sprawdziany - Zima , Jesień), Program 
Powszechny w Sprawdzianach immunochemicznych (dwa sprawdziany - Zima, Lato), Program Powszechny 
w Sprawdzianach hematologicznych (dwa sprawdziany - Wiosna, Jesień); w 2016 r.: Program Powszechny 
w Sprawdzianach chemicznych (trzy sprawdziany - Zima 2016, Wiosna 2016, Lato 2016), Program 
powszechny w Sprawdzianach immunologicznych (dwa sprawdziany - Wiosna 2016, Lato 2016), Program 
Powszechny w Sprawdzianie koagulologicznym (jeden sprawdzian - Wiosna 2016), Program Powszechny 
w Sprawdzianie chemicznym (jeden sprawdzian - Jesień 2016), Program Powszechny w Sprawdzianie 
immunologicznym (jeden sprawdzian - Jesień 2016), Program Powszechny w Sprawdzianie koagulologicznym 
(jeden sprawdzian - Jesień 2016). 

60 Nie spełniło przyjętych przez COBJwDL kryteriów poprawności : w sprawdzianie "Zima"12 składników 
(23 wyniki) na ocenionych 20 składników (40 wyników), a w sprawdzianie "Lato" 8 składników (14 wyników) 
na ocenione 22 składniki (44 wyniki). 

61 Nie spełniło przyjętych przez COBJwDL kryteriów poprawności: w sprawdzianie "Zima" 7 składników 
(13 składników) na ocenionych 9 składników (18 składników), a w sprawdzianie "Lato" 10 składników 
(20 wyników) na ocenione 11 składników (22 wyniki). 
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 w sprawdzianach hematologicznych 9 składników: ocena wątpliwa dotyczyła 1 składnika 
(11,1% ocenianych wskaźników), bardzo dobra – 7 składników62 (77,8%), laboratorium 
nie oznaczyło jednego składnika (11,1%) i COBJwDL go nie ocenił. 

(dowód: akta kontroli str. 246-254, 330-335) 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że: 

 Przyczyną nieodesłania tych wyników było uszkodzenie w laboratorium fiolek 
z materiałem kontrolnym i brak czasu na powtórną dostawę materiału kontrolnego 
od COBJwDL, z powodu przystąpienia do oznaczania bezpośrednio przed 
wyznaczonym terminem odesłania wyników. 

 Przyczyną niespełnienia kryteriów poprawności wyników sprawdzianów chemicznych 
było: rozpuszczenie materiału kontrolnego w wodzie destylowanej zawierającej śladowe 
ilości pięciu pierwiastków63, zastosowanie nieodpowiedniej surowicy kalibracyjnej 
w odniesieniu do pięciu składników64, zastosowanie kalibracji na „faktor” a nie na 
„aktywność” w odniesieniu do trzech składników65, zbyt długie pozostawianie surowicy 
w świetle dziennym w odniesieniu do jednego składnika66, zbyt wysokie ustawienie 
wartości kalibracji erytrocytów. 

 Przyczyną nieoznaczenia składników był brak zleceń od zleceniodawców na wykonanie 
takich badań. NIK zauważa, że oznaczenia składników dokonuje się na podstawie 
materiałów kontrolnych COBJwDL. 

 Według wyliczeń Przychodni większość oznaczeń składników immunochemicznych67 
mieściło się w wykazanych przez COBJwDL granicach tolerancji błędów. Przyczyną 
przekroczenia dopuszczalnej granicy błędów 10 składników68 była prawdopodobnie 
usterka analizatora immunochemicznego „DiaSorin LIAISON”, natomiast przyczyną 
czterokrotnego przekroczenia składnika PSA-total – „był błąd przypadkowy”. 

 Zapewnienie jakości wyników badań w laboratorium opiera się przede wszystkim 
na codziennej kontroli surowicy i krwi kontrolnej dostosowanej do aktualnie stosowanej 
linii odczynnikowej. Każda linia odczynnikowa ma swoje własne wieloparametrowe 
surowice kalibracyjne. Są one podstawą zapewnienia jakości procesów analitycznych, 
natomiast wyniki COBJwDL są wskazówką do ewentualnych działań naprawczych (np. 
zmiany linii odczynników, wzorców i kalibratorów). 

 Przychodnia nie odwoływała się od wyników sprawdzianów ponieważ nie zauważyła, 
że przy niektórych składnikach został przekroczony dopuszczalny błąd, nie analizowała 
szczegółowo informacji o wynikach sprawdzianów powszechnych COBJwDL, z powodu 
przypuszczenia, „że zawarto w nich powtórzone i skomasowane dane zawarte 
w opracowaniach wyników sprawdzianów”. 

 Po przeanalizowaniu wyników sprawdzianów Przychodnia podjęła działania naprawcze: 

 zmieniono serię kalibratorów do parametrów, których wartości odbiegały 
od przyjętych kryteriów poprawności, 

 zmieniono kalibrację enzymów z „faktora” na „stężenie”, 

 zmieniono wodę do rozpuszczania surowicy. 
 (dowód: akta kontroli str. 252-255) 

Przychodnia nie otrzymała od COBJwDL informacji o wynikach w Programie Powszechnym 
w Sprawdzianach w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 118) 

W laboratorium nie prowadzono ewidencji błędów fazy analitycznej. Dyrektor Przychodni 
wyjaśniła, że brak takiej ewidencji był spowodowany brakiem zgłoszeń, że uzyskane wyniki 
pomiarów były niewiarygodne. Dodała, że w związku z występującymi błędami w fazie 
przedlaboraotryjnej i błędami w fazie analitycznej wykazanymi przez COBJwDL, rozważa 

                                                      
62 Nie spełniały przyjętych przez COBJwDL kryteriów poprawności: w sprawdzianie "Wiosna" – 1 składnik 

(1 wynik) na ocenionych 8 składników (16 wyników), a w sprawdzianie "Jesień" – 1 składnik (2 wyniki) 
na ocenionych 8 składników (16 wyników). 

63 Sód, potas, magnez, żelazo i fosforany nieorganiczne. 
64 Białko, mocznik, glukoza, cholesterol i albumina. 
65 Amylaza, AST i CK. 
66 Bilirubina. 
67 50 składników na 64 składniki oceniane. 
68 Progesteronu (2 razy), TSH (2 razy), FT4 (4 razy), Insuliny (2 razy). 
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wprowadzenie rejestracji błędów w badaniach na wszystkich etapach badań: błędów 
przedanalitycznych przedlaboratoryjnych69, błędów przedanalitycznych laboratoryjnych70, 
błędów fazy analitycznej71, błędów fazy postanalitycznej72. Zgromadzone dane pozwoliłyby 
na identyfikację błędów na każdym etapie powstawania wyniku badania i ich eliminację. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 118) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Nie odesłano do COBJwDL dwóch obowiązkowych sprawdzianów ("Wiosna", "Jesień") 
z czterech przeprowadzonych w 2015 r. w ramach Powszechnego Programu Sprawdzianów 
ocen wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 27 składników chemicznych, co było 
niezgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie jakości laboratoriów. 
Zgodnie z pkt 7.10. Standardów jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej,  w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz 
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań (załącznik nr 1 do rozporządzenia) 
laboratorium ma obowiązek uczestniczyć w podstawowych programach zewnętrznej oceny 
jakości organizowanych przez COBJwDL. 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że przyczyną nieodesłania tych wyników było uszkodzenie 
w laboratorium fiolek z materiałem kontrolnym i brak czasu na powtórną dostawę materiału 
kontrolnego od COBJwDL, z powodu przystąpienia do oznaczania bezpośrednio przed 
wyznaczonym terminem odesłania wyników. 

 (dowód: akta kontroli str. 249, 252-255) 

Najwyższa Izba Kontroli  zwraca uwagę, że funkcjonująca w Przychodni 
wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań nie zapewniła uzyskania w 2015 r. 
pozytywnych wyników zewnętrznej oceny wiarygodności wyników badań. Zdaniem NIK 
podstawowym narzędziem sterowania jakością jest uczestnictwo laboratoriów 
w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w ramach krajowej lub 
międzynarodowej zewnętrznej oceny jakości badań, którego celem jest uzyskanie 
niezależnej i obiektywnej oceny wiarygodności wyników wykonywanych badań. 

4.3.3. Faza postanalityczna 

W Przychodni nie opracowano oddzielnej procedury dotyczącej postępowania na etapie 
postanalitycznym.  
Postępowanie na tym etapie realizowane było: 

 poprzez autoryzowanie wyników badań przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych, 

 stosowanie „Procedury przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań 
laboratoryjnych”73 i umieszczanie wszystkich informacji w sprawozdaniach z badań74, 

 stosowanie „Procedury postępowania z wynikami badań o wartościach krytycznych”, 

 przechowywanie dokumentacji związanej z wykonywanymi badaniami laboratoryjnymi 
(skierowań na badania - w pomieszczeniu Przychodni „Hauer”, sprawozdań z badań 
laboratoryjnych - archiwizowanie w systemie informatycznym Przychodni. 
W kontrolowanym okresie nie rejestrowano błędów tej fazy. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że w tej fazie działalności laboratorium nie stwierdzono 
błędów, dlatego nie były ewidencjonowane. 

 (dowód: akta kontroli str. 63, 81, 116-118, 162-163, 179-229, 231-234, 298-300) 

                                                      
69 Błędów dotyczących formularza skierowania na badania laboratoryjne, błędów dotyczących pobierania 

materiału do badań laboratoryjnych, 
70  Błędów dotyczących nieprawidłowej identyfikacji pacjenta i próbki pierwotnej, błędów dotyczących 

przygotowania materiału do analizy, błędów dotyczących jakości próbki. 
71  Prawidłowości danej metody w relacji do przedmiotu jej badań oraz ustalenia wiarygodności otrzymanych 

w ten sposób wyników, błędów dotyczących nadzoru nad aparaturą pomiarową, błędów dotyczących systemu 
oceny i kontroli fazy analitycznej. 

72  Błędów dotyczących zastosowanie nieprawidłowych jednostek wyrażających wartości uzyskanych wyników 
badań, błędów dotyczących zakresu wartości referencyjnych, błędów dotyczących formularza sprawozdania z 
badania laboratoryjnego. 

73 Opracowanej w toku kontroli NIK. 
74 Po dodaniu do tego formularza brakujących pół – w toku niniejszej kontroli. 
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1. Uwagi NIK dotyczą nieprowadzenia rejestru błędów laboratoryjnych oraz wprowadzenia 
ewidencji błędów przedlaboratoryjnych dopiero od 1 kwietnia 2016 r., jak również 
nieewidencjonowania warunków środowiskowych wykonywania badań diagnostycznych. 
Zdaniem NIK prowadzenie rejestru błędów na wszystkich etapach procesu 
diagnostycznego i analiz w tym zakresie jest istotnym elementem systemu kontroli 
jakości badań, gdyż umożliwia zidentyfikowanie i wprowadzenie działań korygujących 
i zapobiegawczych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka uzyskania 
niewiarygodnych wyników badań. Gwarantem uzyskania wysokiej jakości wyniku badań 
laboratoryjnych jest rzetelna ocena błędów całego procesu diagnostycznego, nie tylko 
tych które mają bezpośredni wpływ na wyniki pomiaru badanego parametru, ale również 
tych, które decydują o poprawnej interpretacji wyniku, wpływając na wagę kliniczną 
badania laboratoryjnego, jak np. jednoznaczne identyfikowanie końcowego wyniku 
badania z pacjentem. 

2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że na etapie postanalitycznym 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewykazywaniu w sprawozdaniach 
z wyników badań laboratoryjnych wszystkich wymaganych danych, co zostało 
szczegółowo przedstawione we wcześniejszej części wystąpienia. Zdaniem NIK 
zapewnienie właściwego postępowania na etapie postanalitycznym uzyskuje się m.in. 
poprzez umieszczanie w sprawozdaniach z badań wszystkich informacji niezbędnych 
dla prawidłowej interpretacji wyników badań, zgodnie z potrzebami klinicznymi. 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Z powodu braku danych w wylosowanej próbie 50 dokumentów medycznych 
(zleceń/skierowań, sprawozdań z badań laboratoryjnych), niemożliwe było ustalenie czasu 
realizacji świadczeń diagnostycznych od chwili pobrania materiału biologicznego 
do zarejestrowania w laboratorium. W związku z tym, że na wszystkich badanych 
skierowaniach na badania laboratoryjne brak było danych dotyczących: daty i godziny 
pobrania materiału do badania, danych osoby pobierającej materiał do badania, daty 
i godziny przyjęcia materiału do laboratorium, badanie czasu realizacji świadczeń 
diagnostycznych przeprowadzono na próbie 10 skierowań wydanych w okresie 
od 15 września do 18 listopada 2016 r. Badanie to wykazało, że od chwili pobrania 
materiału biologicznego do zarejestrowania w laboratorium upłynęło od 2 godzin 26 minut 
do 4 godzin 03 minut, i że wszystkie badania75 zostały wykonane w dniach pobrania. 

W wyniku porównania czasu wykonania tych badań (w zakresie wybranych parametrów76) 
z maksymalnym czasem od pozyskania materiału do wykonania badania (dopuszczonym 
w załączniku nr 3 rozporządzenia MZ w sprawie jakości laboratoriów) stwierdzono, 
że spełniony był wymóg stabilności - zdolności materiałów badawczych do zachowania 
początkowych właściwości mierzonych składników przez okres mieszczący się w granicach 
określonych w tym załączniku. 
W załączniku brak jest danych dotyczących warunków spełnienia wymogu stabilności badań 
moczu i kału, dlatego nie dokonano  porównań w tym zakresie. 

W umowach z dwoma zleceniodawcami nie określono czasu wykonania badań 
diagnostycznych – tylko w trzech umowach laboratorium zobowiązało się „do wykonania 
usług bez zbędnej zwłoki”. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 170-172, 179-229, 231-234, 294-297) 

  

                                                      
75 Hematologiczne (morfologia, morfologia krwi bez rozmazu), biochemiczne i immunochemiczne (Toxo M, FT4), 

moczu (mocz badanie ogólne), kału (kał na pasożyty, kał na krew utajoną), układu krzepnięcia (APTT, INR). 
76 Hemoglobina, hematokryt, limfocyty (Morfologia), Toxoplazma (Toxo), tyroksyna wolna (FT4), czas 

protrombinowy, czynniki krzepnięcia (APTT, INR). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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4.5. Transport materiału biologicznego 

W Przychodni opracowano i wdrożono „Procedurę transportu materiału diagnostycznego”, 

jednak nie wyszczególniono w niej dwóch informacji wymaganych rozporządzeniem MZ 
w sprawie jakości laboratoriów. W umowach z dwoma zleceniodawcami77 określono, 

że „Materiał do badań analitycznych pobierany będzie w placówce zleceniodawcy i stamtąd 
odbierany przez zleceniobiorcę”. Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że:  

 ze wszystkimi zleceniodawcami Spółka uzgodniła, że diagnosta laboratoryjny będzie 
zabierał próbki i przywoził do laboratorium, 

 po dokonaniu wstępnej oceny, materiał niezwłocznie poddawany był badaniom 
diagnostycznym, 

 nie prowadzono ewidencji liczby kilometrów i czasu przewożenia próbek z materiałem 
do badań, 

 odległość z jakiej diagnosta transportował materiał do badań wynosił łącznie około 
100 km w czasie do 3 godzin, 

 diagnosta na podstawie skierowań zabieranych z próbkami, na bieżąco oceniał, które 
z nich kwalifikowały się do podzlecania (wykonania w laboratoriach współpracujących 
z Przychodnią), informował o tym zleceniodawców, uzyskiwał ich akceptację i na 
bieżąco organizował ich transport, tj.: kuriera, który transportował próbki podzlecane do 
Diagnostyki Sp. z o.o. w Krakowie. Gdy próbki miały być podzlecane do laboratoriów 
w Tarnowie, diagnosta transportował je tam osobiście. 

Oględziny wykazały, że materiał biologiczny był transportowany w temperaturze 7-8 0C, 
w pojemnikach izotermicznych, oznaczonych naklejkami „materiał zakaźny”, próbówki 
umieszczono w pionowych pojemnikach. 

Diagnosta laboratoryjny nie dokumentował temperatury otoczenia i temperatury 
w samochodzie podczas przewożenia próbek, w Przychodni nie opracowano kart 
kontrolnych służących ewidencjonowaniu tych temperatur.  

Dyrektor Przychodni wyjaśniła: „Uważam, że doświadczenie diagnosty laboratoryjnego 
i wyposażenie zastosowane przy transporcie próbek do badań, gwarantują, że próbki 
przewożone były w optymalnych warunkach”. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 65, 151-155, 168-169) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W „Procedurze transportu materiału diagnostycznego” brakowało dwóch informacji 
wymaganych rozporządzeniem MZ w sprawie jakości laboratoriów, tj. dotyczących 
dopuszczalnego czasu transportu oraz dopuszczalnego zakresu temperatury transportu – 
z uwzględnieniem rodzajów materiału.  

Zgodnie z pkt 3.3. ppkt 6 i 7 Standardów jakości w zakresie czynności laboratoryjnej 

diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości i wartości 
diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań (załącznik nr 1 do 
rozporządzenia) procedury transportu materiału zawierają dopuszczalny czas transportu 
i dopuszczalny zakres temperatury transportu, z uwzględnieniem rodzajów materiału. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że z powodu błędnej interpretacji tego rozporządzenia 
w  procedurze tej nie zawarto informacji dotyczących dopuszczalnego zakresu temperatury 
transportu poszczególnych rodzajów materiałów. Wskazała, że w „ocenie laboratorium 
wymóg tej informacji spełniał zapis określający sposób przewożenia materiału do badań 
w lodówko-torbach lub kontenerach z wkładami chłodzącymi”. Dodała również, że brak 
informacji w sprawie dopuszczalnego czasu transportu materiału do badań zdeterminowany 
był specyfiką systemu transportu tych próbek – transportowanych do laboratorium przez 
diagnostę laboratoryjnego średnio w ciągu trzech godzin od pobrania przez zleceniodawców 
badań.  

(dowód: akta kontroli str. 151-155, 400-401) 

 

                                                      
77 PRAKTYKA LEKARSKA POZ, NZOZ SALUBRIS. 
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4.6. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

W Księdze Jakości Laboratorium nie zdefiniowano metod kontroli wewnętrznej, określono, 
że jest ona „podstawą bieżącej oceny wiarygodności wyników badania pacjentów. 
Na podstawie codziennych badań kontrolnych podejmuje się decyzje o wydaniu 
lub zatrzymaniu wyników”. 
Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że w rozumieniu zapisu Księgi Jakości Laboratorium, 
kontrolą wewnętrzną laboratorium było:  

 „wykonywanie codziennego, ewidencjonowanego szacowania niepewności pomiarów 
analitycznych, polegającego na badaniu surowicy i krwi kontrolnej oraz na porównaniu 
uzyskanych wartości z wartościami metrykalnymi dla danej metody”, 

 „ocena parametrów krzywej kalibracyjnej w urządzeniach diagnostycznych przed 
rozpoczęciem pracy z materiałem biologicznym pacjentów”. 

 (dowód: akta kontroli str. 290, 116, 118) 

W umowach ze zleceniodawcami i zleceniobiorcami badań diagnostycznych ujęto 
postanowienia gwarantujące należyte wykonanie tych badań78. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-32) 

Kontrolę Przychodni w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przeprowadził 15 czerwca 2016 r.  
konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, który zalecił:  

 uczestnictwo w programach zewnętrznej oceny jakości badań organizowanych przez 
COBJwDL, 

 weryfikację kontrolki analizatora jonów, 

 stosowanie zamkniętego systemu pobrań krwi, 

 uzupełnienie godziny pobrania materiału oraz osoby pobierającej na formularzach 
„Skierowanie na badania diagnostyczne” i „Sprawozdanie z badania laboratoryjnego”, 

 wprowadzenie dwukierunkowego systemu informatycznego umożliwiającego podgląd 
wyników badań laboratoryjnych w gabinetach lekarskich. 

Przychodnia uwzględniła wszystkie zalecenia konsultanta wojewódzkiego. 
(dowód: akta kontroli str. 31-32, 64, 116, 118, 171-172, 294-297) 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że w latach 2015-2016 do Spółki nie wpłynęły skargi (ustne 
ani pisemne) od pacjentów i lekarzy, dotyczące niewłaściwej jakości badań diagnostycznych 
wykonanych w laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 118) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe nieprawidłowości 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 Kontroli79, wnosi o: 

1) określenie w umowie o pracę diagnosty laboratoryjnego stanowiska pracy zgodnego 
z wykazem określonym w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wymagań 
w medycznym laboratorium diagnostycznym; 

2) określenie w umowie zlecenia zawartej z pracownikiem laboratorium rodzaju 
świadczonych usług; 

3) ustalenie w umowach ze zleceniodawcami warunków przeniesienia na osoby trzecie 
praw i obowiązków dotyczących wykonywania badań diagnostycznych; 

4) zapewnienie skutecznie funkcjonującego wewnątrzlaboratoryjnego systemu zarządzania 
jakością, w szczególności poprzez rejestrowanie i analizowanie wszystkich błędów 
przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych, ewidencjonowanie warunków środowiskowych 

                                                      
78 Na przykład: w umowie ze zleceniodawcą - CARDEA zawarto zapis: „Przyjmujący zamówienie zobowiązuje 

się do wykonania powierzonych czynności z należytą starannością. Przyjmujący zamówienie ponosi 
odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wykonanych badań”, a w umowie ze zleceniobiorcą - 
Laboratorium Medyczne zawarto zapis: „Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badań 
z należytą starannością i przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i kwalifikacji”. 

79 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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wykonywania badań diagnostycznych oraz udział w programach zewnętrznej oceny 
jakości badań; 

5) uwzględnienie w „Procedurze transportu materiału diagnostycznego” informacji 
dotyczących dopuszczalnego czasu transportu oraz dopuszczalnego zakresu 
temperatury transportu, z uwzględnieniem rodzajów materiału. 

 

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 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 
sformułowanych 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, dnia 11 stycznia 2017 r. 
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