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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/93/2016 z dnia 11 października 2016 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Kowalach Oleckich (dalej: „Ośrodek” 
lub „SPGOZ”), 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 1, Nr REGON – 790307070. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Wiśniewski, Kierownik Ośrodka od 29 kwietnia 2011 r. („Kierownik”). 
(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015-2016, Laboratorium SPGOZ nie spełniało  
niektórych standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz nie 
zapewniało prawidłowego sposobu nadzoru nad realizacją tych badań. W uzupełnieniu do 
pomieszczeń głównych, w obszarze Laboratorium nie wyodrębniono pomieszczenia 
specjalnego do składowania odczynników. Mimo posiadania wymaganych kwalifikacji przez 
personel, badania te były przeprowadzane przez starszego technika, lecz pod nieobecność 
diagnosty laboratoryjnego (kierownika), który był również zatrudniony w innym podmiocie 
leczniczym i nie przebywał w pracowni analitycznej w godzinach jej pracy, co uniemożliwiało 
lekarzom pilne konsultacje z diagnostą. Nie zapewniono także systematycznych przeglądów 
technicznych posiadanego sprzętu laboratoryjnego i nie dokumentowano jego czynności 
kalibracyjnych. Na obniżenie tej wiarygodności mógł mieć też wpływ wiek sprzętu, co 
potwierdziły analizy wyników kontroli zewnętrznego ośrodka badawczego, wskazujące wiele 
ocen negatywnych i wątpliwych. Kierownik Ośrodka nie aktualizował też na bieżąco 
wykazów zasobów personelu lekarskiego i podwykonawców udzielających świadczeń oraz 
nie informował NFZ o zmianach w tym zakresie. Ośrodek nie posiadał systemu zarządzania 
jakością lub stosownej akredytacji oraz nie wdrożył procedur jakościowych dotyczących, 
stosowanych metod badawczych, zapewnienia jakości oraz wydawania wyników badań, co 
skutkowało brakiem wymaganej dokumentacji w tym zakresie i autoryzacji wykonanych 
badań. W Laboratorium nie zapewniono archiwizacji zleceń badań lekarskich i kopii 
sprawozdań z ich wyników. Stwierdzono także niewielkie opóźnienia w płatnościach tytułem 
należności za usługi wykonane przez podwykonawców. 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Laboratorium było natomiast wpisane do rejestru 
podmiotów leczniczych. Jego pomieszczenia i sprzęt odpowiadały rodzajowi prowadzonej 
działalności i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz spełniały określone 
przepisami wymogi sanitarno-higieniczne. Zastrzeżeń nie budził także sposób finansowania 
badań diagnostycznych, gdyż zapewniał pacjentom pełną dostępność do świadczeń 
medycznych (badania własne i zlecane podwykonawcom), a koszty usług były racjonalne  
i uzasadnione oraz zapewniały płynność finansową (brak zobowiązań wymagalnych). 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna lub ocenę 
opisową. Z uwagi na złożoność kontrolowanych zagadnień i potrzebę zachowania rzetelności oceny Ośrodka zastosowano ocenę opisową. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1. Ośrodek2 powstał w 1997 r. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i ambulatoryjnych 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy. Zgodnie ze Statutem3, 
w strukturze organizacyjnej Ośrodek posiada m.in. Poradnię POZ4, Poradnię K5 w ramach 
AOS6 oraz Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej („Laboratorium”). Zgodnie z art. 100-113 
ustawy o działalności leczniczej7, Ośrodek posiada aktualny i zgodny ze stanem faktycznym 
wpis do rejestru podmiotów leczniczych8, w którym ujęto ww. komórki organizacyjne, w tym 
Laboratorium i punkt pobrań materiałów funkcjonujące od 11 stycznia 2000 r. i posiadające 
pozytywną opinię PPIS9 dotyczącą spełniania warunków fachowo-sanitarnych, o których 
mowa w rozporządzeniu w sprawie wymogów w tym zakresie10. Zgodnie z tym rejestrem, od 
12 września 2014 r. ww. komórki tworzą Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jako 
jednostkę organizacyjną SPGOZ. W okresie objętym kontrolą, wskutek realizacji programu 
dostosowania Ośrodka do ww. wymagań, spełniał on warunki, o których mowa w art. 22 ust. 
3 ww. ustawy. W dniu 28 marca 2001 r. Ośrodek został wpisany do KRS11, a 19 
października 2016 r. Laboratorium uzyskało wpis do ewidencji prowadzonej przez KRDL12. 

(dowód: akta kontroli str. 3-30,160-162) 

1. Laboratorium nie było wpisane do ewidencji prowadzonej przez KRDL i do czasu kontroli 
SPGOZ nie wystąpił z wnioskiem o jego wpis do tej ewidencji, co było niezgodne  
z art. 19 ust. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej13. 
Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nie występował o ten wpis z powodu niedopatrzenia. 
Czynności tej dokonał dopiero w toku kontroli NIK, tj. 14 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43,128) 

2. W okresie od 23 kwietnia 2015 r. do czasu kontroli (28 października 2016 r.), mimo 
zaprzestania udzielania w Ośrodku świadczeń lekarskich, w zasobach personelu 
zgłoszonego do umowy z NFZ figurował lekarz – internista Elżbieta W., w przypadku 
której Kierownik nie poinformował Funduszu o tym fakcie, do czego był zobowiązany 
zapisami umowy z NFZ z dnia 30 grudnia 2010 r., zmienionej 17 grudnia 2015 r. (§ 4 
odpowiednio). Było to również niezgodne z §6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej14, który stanowi, że 
świadczenia są udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne zgodnie 
z harmonogramem, a jego zmiany wymagają zgłoszenia do oddziału wojewódzkiego 
Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach 
losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W myśl §10 ust. 6 rozporządzenia, 
świadczeniodawca jest obowiązany korzystać z dedykowanych przez Fundusz serwisów 
internetowych lub usług informatycznych i dbać o aktualność dostępnych w nich 
informacji przez bieżącą aktualizację dotyczących ich danych. 

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że w latach poprzednich ww. była zatrudniana celem 
zastępstwa, więc została zgłoszona do umowy z NFZ – ostatnio pracowała w dniach  
21-22 kwietnia 2015 r., lecz wskutek niedopatrzenia pracownika SPGOZ nie 
poinformowano Funduszu o zaprzestaniu udzielania przez nią świadczeń medycznych. 

NFZ został poinformowany o tym fakcie w toku kontroli NIK, tj. 3 listopada 2016 r. 
(dowód: akta kontroli str. 66-68,76-78,80-82,92-94,139-140,154,161-162) 

                                                      
2 Ośrodek jako samodzielny zakład powołano uchwałą Nr XXV/135/97 Rady Gminy Kowale Oleckie z 28 lutego 1997 r., przekształcając Gminny 
Ośrodek Zdrowia utworzony w formie jednostki budżetowej uchwałą Nr XXV/135/97 Rady Gminy z 28 lutego 1997 r.  
3 Statut SPGOZ nadany uchwałą Nr RG.0007.101.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 25 maja 2012 r. 
4 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej – w 2015 r. było zatrudnionych 6 lekarzy zgłoszonych do umowy z NFZ oraz 5 lekarzy w 2016 r. 
5 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.  
6 Poradnia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w której w okresie jw. był zatrudniony jeden lekarz specjalista ginekologii i położnictwa. 
7 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 
8 Księga rejestrowa podmiotów leczniczych prowadzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 
9 Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku  z dnia 2 lipca 1996 r. i 28 stycznia 2009 r. 
10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.), uchylone z dniem 26 lutego 2011 r. 
Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 
11 Krajowy Rejestr Sądowy – Nr 0000004970. 
12 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – uchwała Nr 83/12-P/IV/2016 z dnia 19 października 2016 r. 
13 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 ze zm.). 
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1146). 
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3. Świadczenia w rodzaju POZ i AOS w zakresie diagnostyki laboratoryjnej udzielane  
w ramach zawartych umów z NFZ realizowane były z udziałem 2 podwykonawców nie 
wymienionych w wykazie podwykonawców stanowiącym załącznik do danej umowy, co 
było niezgodne z art. 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych15 oraz postanowieniami tych umów.                                                                

Kierownik wyjaśnił, że o nawiązaniu współpracy z tymi podmiotami poinformował NFZ 
odpowiednio w 2003 r. i 2013 r., lecz z nieznanych mu powodów nie figurują one  
w zasobie kadrowym.  

 (dowód: akta kontroli str. 66-68,74-75,80-82,88-89,117,139-140) 
4. Wbrew wymogom umów z NFZ, Kierownik SPGOZ nie aktualizował na bieżąco wykazu 

podwykonawców stanowiącego załącznik do tych umów, gdyż w okresie od 1 lipca  
2005 r. nie wnioskował do NFZ o wykreślenie z tego wykazu jednego podmiotu  
z Olecka, który 30 czerwca 2005 r. zaprzestał udzielania świadczeń na rzecz Ośrodka. 

Kierownik wyjaśnił, że zlecane badania USG podmiot ten zaprzestał wykonywać  
z chwilą zatrudnienia go w Ośrodku jako lekarza POZ (30 czerwca 2005 r.), o czym 
SPGOZ nie poinformował Funduszu z powodu niedopatrzenia. 

Umowa z 2003 r. na ww. usługi została rozwiązana w toku kontroli NIK – ze skutkiem na  
30 listopada 2016 r. NFZ poinformowano o tym fakcie w dniu 4 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 66-68,74-75,80-82,88-89,139-140,155-159,163) 

1.2. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że pomieszczenia i urządzenia 
Laboratorium odpowiadały rodzajowi wykonywanej działalności leczniczej i zakresowi 
udzielanych świadczeń zdrowotnych (badania w surowicy krwi i moczu). Zgodnie z § 4 ust. 
1-5 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących laboratorium diagnostycznego16, 
pomieszczenia te były dostosowane do wykonywania badań diagnostycznych w sposób 
zapewniający poprawną jakość pomiarów i wiarygodność wyników oraz gwarantowały 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym celu wyodrębnione zostały pomieszczenia 
główne i służące do obsługi pacjentów, w tym:  
1) pracownia badań diagnostycznych (komórka organizacyjna SPGOZ) – pomieszczenie 

wyposażone m.in. w urządzenia laboratoryjne (analizatory hematologiczny i moczu, 
fotometr, termostat, mikroskop laboratoryjny, wirówka do oddzielania surowicy od 
krwinek czerwonych), szafki na odczynniki i materiały pomocnicze, stanowisko do 
weryfikowania wyników badań (biurko, komputer przenośny) oraz plastikowe statywy do 
probówek, 3,5-litrową wanienkę dezynfekcyjną i pipety laboratoryjne o pojemności od 
20 do 1000 µl (szt. 7). Ściany były wyłożone glazurą do wys. 210 cm, a podłoga 
wykładziną PVC – umożliwiające łatwe zmywanie, drzwi wejściowe o szer. 90 cm, pokój 
dobrze oświetlony (2 okna 110x155 cm, 4 lampy); 

2) punkt pobrań materiałów (komórka organizacyjna) – oddzielny pokój ze stanowiskiem 
do pobierania krwi, stolikiem z probówkami, koszem na odpady medyczne, umywalką  
i apteczką. Ściany i podłoga jw., brak okien, drzwi wejściowe o szer. 90 cm; 

3) poczekalnia dla pacjentów – wyposażona w krzesła dla osób oczekujących na badania, 
wieszak i leżankę; 

4) urządzenia sanitarno-higieniczne dla pacjentów – łazienka i WC z udogodnieniami dla 
osób niepełnosprawnych (na parterze budynku). 

Wejścia do poszczególnych pomieszczeń były oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa (§ 4 ust. 6), a pracownicy posiadali 
środki zapewniające im bhp (fartuchy, rękawice i inne środki ochrony osobistej).  

Oględziny wybranych urządzeń wykazały, że zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia,  
w Laboratorium: 

− zapewniono wyposażenie właściwe dla zakresu działalności (diagnostyka medyczna), 
w tym wyposażenie podstawowe, pomiarowo-badawcze, umożliwiające pobieranie 
materiału do badań i zapewniające bhp, urządzenia telekomunikacyjne i laboratoryjny 
system informatyczny (§ 5 ust. 1), 

                                                      
15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793). 
16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.). 
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− urządzenia medyczne były dostosowane do wykonywanych badań oraz umożliwiały 
stosowanie metod badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy (§ 5 ust. 2), 

− posiadano niezbędną dokumentację dotyczącą posiadanego sprzętu, w tym instrukcje 
jego użytkowania, paszporty z datą rozpoczęcia eksploatacji, specyfikacje techniczne  
i gwarancje, dane o konserwacji bieżącej i okresowej kontroli technicznej według 
wskazań producentów, wykaz pracowników przeszkolonych, upoważnionych do obsługi 
i bezpośrednio odpowiedzialnych za posiadaną aparaturę i sprzęt (§ 5 ust. 4).  

Wszystkie urządzenia posiadały tabliczki z nazwą producenta, rokiem produkcji i typem 
wyrobu, a ich numery inwentarzowe odpowiadały zapisom w ewidencji księgowej środków 
trwałych i wyposażenia, za wyjątkiem tych danych w przypadku mikroskopu PZO.  

(dowód: akta kontroli str. 31-34) 

Badanie dokumentacji sprzętu i aparatury medycznej będących w posiadaniu Laboratorium 
wykazało, że według stanu na dzień kontroli NIK posiadało ono 20 różnych sprzętów, z tego 
5 podlegało rocznej kontroli technicznej zaleconej przez producentów – analizator 
hematologiczny (2008 r.), fotometr i termostat (1997 r.), wirówka (2005 r.)i analizator moczu 
(2004 r.). W przypadku tych aparatów roczne przeglądy techniczne zostały przeprowadzone 
przez autoryzowany serwis w dniu 3 czerwca 2014 r., który następne kontrole zalecił 
przeprowadzić do 3 czerwca 2015 r.  

W przypadku eksploatacji analizatora hematologicznego, w okresie od 18 grudnia 2015 r. 
do 18 stycznia 2016 r. (31 dni), tj. po upływie 6 miesięcy i 15 dni od zaleconego terminu 
wykonania kontroli okresowej (3 czerwca 2016 r.), z powodu awarii nie wykonywano tym 
sprzętem badań morfologii krwi. Z protokołu naprawczego wynikało, że przyczyną błędów  
w badaniach było zwarcie przerwanego obwodu. Po naprawie sprzęt został sprawdzony na 
materiale kontrolnym (następny przegląd 18 stycznia 2017 r.)  

(dowód: akta kontroli str. 35-39) 

1. Ośrodek nie zapewnił systematycznych przeglądów technicznych niektórych urządzeń 
medycznych i nie posiadał dokumentacji w tym zakresie. Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy 
o wyrobach medycznych17, Laboratorium powinno posiadać dokumentację określającą 
m.in. terminy następnych konserwacji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobów 
stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub 
zaleceń podmiotów, które wykonały czynności. W przypadku 5 aparatów (2 analizatory, 
fotometr, termostat i wirówka), mimo zalecenia uprawnionego podmiotu, aby przeglądy 
odbyły się w terminie do 3 czerwca 2015 r., przeprowadzono je dopiero 29 lipca 2016 r., 
tj. z opóźnieniem 12 miesięcy i 26 dni. 

Pani Kierownik Laboratorium wyjaśniła, że powodem braku tych przeglądów było 
nieprzypisanie jej do zakresu obowiązków czynności związanych z monitorowaniem 
częstotliwości przeglądów i niezłożenie potrzeb w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 35, 40-41, 44-53) 

2. Wbrew wymogom § 5 ust. 4 pkt 6-7 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących 
laboratorium diagnostycznego, w zakresie prowadzonej w Laboratorium dokumentacji 
dotyczącej aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu stanowiącego wyposażanie 
Laboratorium nie dokonywano zapisów o ich kalibracji (pkt 6) oraz nie posiadano 
instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących (pkt 7). 

Kierownik Laboratorium wyjaśniła, że zgodnie z wewnętrzną instrukcją w zakresie 
kontroli badań laboratoryjnych z użyciem materiałów kontrolnych (surowice, osocze, 
kalibratory), z tygodniową częstotliwością określane są dopuszczalne granice błędów  
w badaniach, które są weryfikowane w oparciu o informacje dostarczane przez centralny 
ośrodek kontrolujący laboratoria (COBJDL)18. Wyniki weryfikacji są przekazywane 
technikowi analityki medycznej oraz wdrażana jest procedura naprawcza polegająca na 
zmianie odczynnika, sprzętu pomocniczego, kalibratora lub dokonuje się ponownej 
kalibracji metody badań. W związku z niewielką liczbą przypadków wymagających 
uruchomienia procedury naprawczej oraz pozytywnymi wynikami badań sprawności 
sprzętu, jego czynności kalibracyjne nie były dokumentowane. Ze względu na rzadkie 

                                                      
17 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.). 
18 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. 
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awarie i ich zgłaszanie bezpośrednio do serwisu, w Laboratorium nie opracowano 
instrukcji postępowania w tym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 31-32,35,40-41) 

3. Wbrew wymogom § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących 
laboratorium diagnostycznego, w Laboratorium nie wyodrębniono pomieszczenia 
specjalnego do składowania odczynników. 

Uczestniczące w oględzinach zastępca Kierownika SPGOZ i Kierowniczka Laboratorium 
wyjaśniły, że pomieszczeń tych nie wyodrębniano, gdyż odczynniki magazynowano  
w pomieszczeniu głównym. 

W ocenie NIK, o ile zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia pomieszczenia główne  
Laboratorium są dostosowane do rodzaju prowadzonych prac, to wbrew wymogom § 3, 
przechowywanie odczynników w pomieszczeniu głównym nie gwarantuje bezpiecznych 
warunków pracy personelowi. 

4. Dokumentacji technicznej i paszportu nie posiadał mikroskop PZO służący do opisu 
próbek osadu moczu, w tym m.in. brakowało zapisów o bieżącej konserwacji tego 
sprzętu. Stanowiło to naruszenie postanowień § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
wymagań dotyczących laboratorium diagnostycznego, zgodnie z którymi Laboratorium 
powinno prowadzić dokumentację aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu będących 
na jego wyposażeniu, w tym m.in. posiadać ww. dokumenty.  

Według wyjaśnień pani Kierownik Laboratorium, sprzęt ten (produkt z 1974 r.) stanowi 
darowiznę dawnego ZOZ-u w Olecku i został przekazany bez ww. dokumentów, a ze 
względu na sprawność i bezawaryjność nie jest poddawany przeglądom technicznym, lecz 
tylko bieżącej konserwacji podstawowej.  

Zdaniem NIK, użytkownik tego sprzętu powinien prowadzić przynajmniej zapisy dotyczące 
jego bieżącej konserwacji.  

(dowód: akta kontroli str. 31-34) 

Zgodnie z § 7 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących laboratorium 
diagnostycznego, okresie objętym kontrolą do wykonywania badań Ośrodek zatrudniał  
personel posiadający wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym: 

− diagnostę laboratoryjnego z prawem wykonywania zawodu, który pełnił jednocześnie 
funkcję kierownika Laboratorium i posiadał tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyka 
medyczna (od 15 grudnia 2015 r.), 

− starszego technika analityki medycznej z prawem do samodzielnego wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej. 

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę starszy technik analityki medycznej był dostępny 
dla pacjentów w pełnym wymiarze, natomiast diagnostę laboratoryjnego zatrudniano 
corocznie na podstawie umowy cywilnoprawnej, bez wskazania miejsca i godzin udzielania 
świadczeń medycznych. 

Kierownik SPGOZ wyjaśnił, że nie określał Kierownikowi Laboratorium czasu pracy ze 
względu na jego pracę w innym podmiocie leczniczym, a miernikiem jej wykonania było 
wywiązanie się z nałożonych obowiązków. 

 (dowód: akta kontroli str. 42-43,54-65,126-127) 

W okresie objętym kontrolą w Laboratorium nie zapewniono obecności diagnosty  
w trakcie badań wykonywanych przez starszego technika analityki medycznej oraz 
należytego nadzoru nad przebiegiem czynności laboratoryjnych. Kontrola wykazała, że 
badania diagnostyczne wykonywał starszy technik analityki medycznej przez 5 dni  
w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00, natomiast czynności, 
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, wykonywał Kierownik 
Laboratorium poza ww. godzinami. 

Kierownik SPGOZ podał, że diagnosta jako Kierownik Laboratorium pełni nadzór 
merytoryczny nad jego funkcjonowaniem, a starszy technik pobiera materiał do badań  
i je wykonuje.  

Z wyjaśnień pani Kierownik Laboratorium wynika, że zatwierdzała ona wyniki badań 
wykonanych przez technika dokonując oceny jakości, interpretacji i autoryzacji tych 
badań. Potwierdziła, że czynności te wykonywała poza godzinami pracy Laboratorium. 
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Ze względu na dokonywanie przez technika analiz z zastosowaniem odczynników, 
materiałów kontrolnych i kalibratorów zaleconych przez producentów oraz zgodnie  
z instrukcjami, miała duże zaufanie do kompetencji zawodowych technika. 

Zgodnie z art. 6 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny ma prawo 
do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności diagnostyki laboratoryjnej,  
a technik analityki medycznej – zgodnie z art. 6a ust.1 pkt 1 ustawy – do wykonywania 
samodzielnie czynności diagnostyki laboratoryjnej określonych w art. 2 pkt 1-3, w tym 
badania w celu określenia właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych oraz składu 
płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek, natomiast czynności wymienione 
w art. 2 pkt 4, tj. wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz 
interpretacji i autoryzacji ich wyników – pod nadzorem diagnosty. 

W ocenie NIK, diagnosta nie pełnił należycie nadzoru nad pracą technika wykonującego 
czynności laboratoryjne, gdyż był nieobecny w czasie ich wykonywania przez tego 
technika, tj. w godzinach pracy Laboratorium. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie ze 
stanowiskiem KRDL z 5 listopada 2014 r., celem zapewnienia prawidłowego procesu 
diagnostycznego w trakcie wykonywania badań konieczna jest bezpośrednia obecność 
diagnosty laboratoryjnego, który ponosi odpowiedzialność prawną za każdą interpretację 
i autoryzację ich wyników. W okresie objętym kontrolą organizacja pracy personelu 
medycznego nie zapewniała zatem właściwego nadzoru nad procesem diagnostycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 40-43,57-58) 

SPGOZ nie był odpowiednio przygotowany do udzielania świadczeń  w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, gdyż nie zapewniał w pełni wymaganych warunków lokalowych, a mimo 
zatrudniania personelu medycznego z wymaganymi kwalifikacjami i posiadania sprzętu 
specjalistycznego, nie zapewnił należytego nadzoru nad realizacją badań, ich interpretacją  
i autoryzacją. Były one bowiem przeprowadzane przez starszego technika pod nieobecność 
diagnosty (kierownika). W Ośrodku nie zapewniono także systematycznych przeglądów 
technicznych i nie dokumentowano czynności kalibracyjnych użytkowanego sprzętu. 

2. Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Zgodnie z umową z NFZ, w okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielał m.in. świadczeń 
medycznych POZ19 i AOS20 (lekarze i pielęgniarki), w tym porad dla pacjentów objętych 
opieką POZ i spoza listy. W ramach tych porad lekarze zlecali wykonywanie niezbędnych 
badań diagnostycznych przez Laboratorium i podwykonawców. Do finansowania świadczeń 
lekarzy POZ umowa określała miesięczną stawkę kapitacyjną 11.40 zł w 2015 r. i 11,84 zł 
od 1 stycznia 2016 r., natomiast na świadczenia AOS finansowanie ustalono na poziomie 
43,1 tys. zł w 2015 r. i 44.1 tys. zł w 2016 r. W ramach umowy z NFZ, na lata 2015-2016 
SPGOZ zgłosił do udzielania świadczeń 6 lekarzy POZ oraz jednego w przypadku AOS. 

Zgodnie z umową z NFZ oraz rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych21,  
Ośrodek był obowiązany wykonywać badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy 
krwi (37 rodzajów), USG (5), moczu (5), hematologiczne (4), kału (3), układu krzepnięcia 
(3), mikrobiologiczne (3) oraz spirometrię i zdjęcia RTG (9). 

Spośród ww. badań w Laboratorium wykonywano 18 badań w surowicy krwi, 2 badania 
hematologiczne (morfologia krwi i odczyn opadania krwinek czerwonych), ogólne badania 
moczu i kału w kierunku na pasożyty oraz 5 innych badań niebędących przedmiotem 
umowy z NFZ – czas krwawienia i krzepnięcia krwi, test na obecność lamblii, poziom 
wapnia całkowitego i magnezu. 

(dowód: akta kontroli str. 66-101,118-125) 

W okresie objętym kontrolą jedynym źródłem pokrywania kosztów Ośrodka związanych  
z realizacją badań diagnostycznych były środki finansowe otrzymywane w ramach umów  
z NFZ. W zakresie tych kosztów Ośrodek wydatkował 100,3 tys. zł w 2015 r. i 96 tys. zł  
w 2016 r. (stan na 31 października), z tego odpowiednio 87,5 tys. zł i 82,7 tys. zł stanowiły 
koszty bezpośrednie działalności Laboratorium (badania własne i usługi obce), 11,8 tys. zł  

                                                      
19 Umowa z NFZ Nr 14-00-00417-11/012/01/POZ z 30 grudnia 2010 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ (zmieniona 
aneksem Nr 1/2015 z 18 grudnia 2014 r.) oraz umowa Nr 14-00-00417-16/016/01/POZ z 17 grudnia 2015 r. 
20 Umowa z NFZ Nr 14-00-00417-12/083/02/01/AOS z 30 grudnia 2011 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – AOS, zmieniona aneksami 
Nr 1/2015 z 5 grudnia 2014 r., Nr 2/2015 z 23 grudnia 2015 r. i Nr 3 z 27 maja 2016 r. 
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (Dz. U. z 2016 r. poz. 86). 
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i 13,3 tys. zł – koszty badań diagnostycznych wykonanych na zlecenie Poradni K (usługi 
obce), a pozostałe – koszty ogólne tych działalności (1 tys. zł w 2015 r.). 

Ogółem koszty SPGOZ poniesione tytułem własnej diagnostyki laboratoryjnej wyniosły  
59,1 tys. zł w 2015 r. i 53,9 tys. zł w 2016 r. (na 31 października), co stanowiło 5,9% i 6,5% 
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ (1.008,2 tys. zł i 827,6 tys. zł), 
natomiast usługi obce w tym zakresie – 41,2 tys. zł i 42,2 tys. zł (4,1% i 5,1%). 

W okresie objętym kontrolą koszty bezpośrednie funkcjonowania Laboratorium, tj. 87,5 tys. 
zł w 2015 r. i 82,7 tys. zł w 2016 r. (na 31 października) obejmowały m.in. wynagrodzenia – 
odpowiednio 33,7 tys. zł i 29,2 tys. zł (38,9% i 35,3%), badania diagnostyczne – 28,4 tys. zł  
i 28,9 tys. zł (32,5% i 35%), odczynniki i materiały diagnostyczne – 16,3 tys. zł i 14,8 tys. zł 
(18,8% i 17,9%), świadczenia pracownicze – 7,4 tys. zł i 6,5 tys. zł (8,5% i 7,9%) oraz 
pozostałe koszty – 1,7 tys. zł i 3,3 tys. zł (2% i 3,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 131-138,152-153) 

2.3. W przypadku wysokospecjalistycznych badań, których nie realizowano w Laboratorium, 
Ośrodek zawarł umowy z podmiotami obcymi, które wykonały usługi medyczne o wartości 
41,2 tys. zł w 2015 r. i 42,2 tys. zł w 2016 r. (stan na 31 października), z tego: 

1) Szpital w Ełku (umowa z 17 października 2003 r. ze zm.) – badania  mikrobiologiczne  
i analityczne – wartość badań w 2015 r. wyniosła 108 zł, a w 2016 r. nie zlecano; 

2) Szpital w Olecku (umowa z 18 lipca 2003 r. ze zm.) – badania mikrobiologiczne  
i analityczne o wartości 5,5 tys. zł w 2015 r. i 6,9 tys. zł w 2016 r.; 

3) Zakład Patomorfologii w Elblągu (umowa z 10 grudnia 2008 r.) – cytologia – wykonano 
badania o wartości odpowiednio 528 zł i 570 zł; 

4) Zakład Leczniczy w Olecku (umowa z 1 marca 2012 r.) – badania diagnostyczne – 11,9 
tys. zł i 10,8 tys. zł; 

5) Laboratorium Analiz Medycznych w Olecku (umowa z 2 grudnia 2013 r.) – diagnostyka 
laboratoryjna – 18,5 tys. zł i 23,9 tys. zł; 

6) Usługi Medyczne w Olecku (umowa z 2 stycznia 2003 r.) – diagnostyka obrazowa –  
w okresie objętym kontrolą podmiot nie wykonywał badań (brak zleceń). 

(dowód: akta kontroli str. 102-117,129-130,141-151) 

Tytułem wykonania badań diagnostycznych, w okresie objętym kontrolą ww. podwykonawcy 
wystawili SPGOZ 84 faktury na łączną kwotę 83,4 tys. zł, z tego 41,2 tys. zł w 2015 r.  
(47 faktur) i 42,2 tys. zł w 2016 r. (37). Celem zbadania terminowości płatności tych faktur, 
analizie poddano 20 faktur (23,8%) o najwyższych wartościach, w tym 8 z 2015 r. o wartości 
12,3 tys. zł (14,8% wydatków na usługi obce) i 12 z 2016 r. o wartości 21,2 tys. zł (25,4%). 
Analiza wykazała, że 7 z badanych faktur zostało opłaconych terminowo (17,2 tys. zł),  
a w przypadku 13, na łączną kwotę 16,3 tys. zł, stwierdzono opóźnienia od 1 do 10 dni, przy 
czym dostawcy usług nie wystawili not odsetkowych i nie żądali odsetek karnych oraz nie 
podejmowali przeciwko SPGOZ innych działań celem uzyskania należnych przychodów, 
gdyż opóźnienia były niewielkie.  

Zgodnie z danymi sprawozdawczymi z realizacji planu finansowego, według stanów na  
31 grudnia 2015 r. i 31 października 2016 r. SPGOZ nie posiadał zobowiązań wymagalnych 
oraz należności i zobowiązań długoterminowych tytułem badań diagnostycznych. Według 
stanu 16 listopada 2016 r. zobowiązania bieżące wynosiły 2,5 tys. zł, a należności 10 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 108-115,164-167,181-182) 
Ośrodek nieterminowo realizował płatności wobec podwykonawców tytułem wystawionych 
faktur za świadczone usługi medyczne. Analiza tych płatności wykazała, że w przypadku  
13 faktur na łączną kwotę 16,3 tys. zł, stwierdzono opóźnienia w zapłacie od 1 do 10 dni, co 
było niezgodne z postanowieniami umów z podwykonawcami, które zobowiązywały do 
płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury za usługi. Naruszało to także art. 44 
ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych22, który stanowi m.in., że wydatki publiczne 
powinny być dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Główny księgowy SPGOZ wyjaśnił, że opóźnienia w płatnościach wynikały z przeoczenia 
ich terminów, co było związane z obciążenia obowiązkami przy jednoosobowej obsadzie  

                                                      
22 Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.). 
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w dziale księgowości. Nadmienił, że nie skutkowało to kosztami odsetkowymi i nie obciążało 
budżetu Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 108-115,164,235) 
Sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej w Ośrodku zapewniał pełną obsługę 
pacjentów względem potrzeb leczniczych i nie ograniczał dostępności w tym zakresie oraz 
zapewniał płynność finansową Ośrodka, mimo stwierdzonych opóźnień w płatności 
niektórych faktur za usługi, co nie obciążało Ośrodka dodatkowymi kosztami, a ponoszone 
koszty były racjonalne i uzasadnione. 

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. W okresie objętym kontrolą Laboratorium funkcjonowało w systemie ambulatoryjnym 
przez 5 dni w tygodniu – w godzinach od 8.00 do 15.00, w tym pobieranie materiału do 
badań odbywało się w godzinach od 8.00 do 10.00, a odbiór wyników – od godziny 14.00. 

W zakresie badań laboratoryjnych finansowanych ze środków publicznych, w okresie 
objętym kontrolą w Laboratorium wykonywano badania hematologiczne (morfologia krwi  
i odczyn opadania krwinek czerwonych), biochemiczne  (w surowicy krwi – m.in. poziom 
glukozy, cholesterolu, kreatyniny, żelaza, wapnia i białka całkowitego), ogólne moczu i kału 
w kierunku na pasożyty oraz 5 innych badań niebędących przedmiotem umowy z NFZ – 
czas krwawienia i krzepnięcia krwi, test na obecność lamblii, poziom wapnia całkowitego  
i magnezu. W przypadku badań wykonywanych na życzenie pacjentów zgłaszających się 
do Ośrodka poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych, od 1 kwietnia 2016 r. w SPGOZ 
obowiązywał cennik wprowadzony zarządzeniem Kierownika Ośrodka. 

Rejestracja pacjentów Laboratorium skierowanych przez lekarzy POZ i AOS odbywała się 
na bieżąco bez konieczności prowadzenia list oczekujących. W zależności od potrzeb 
określonych przez ww. lekarzy, średnia liczba pacjentów wynosiła 12-15 dziennie. 

W ramach informacji wewnętrznych (tablica ogłoszeń, obszary Laboratorium i gabinetów 
lekarskich) personel lekarsko-pielęgniarski SPGOZ był na bieżąco informowany o zakresie 
przeprowadzanych badań diagnostycznych w Laboratorium oraz przez podwykonawców,  
z uwzględnieniem sposobu przygotowania pacjentów do badań, zasad pobierania materiału, 
metod badawczych, wartości referencyjnych i czasu realizacji badań. Dokumentowanie 
wyników odbywało się poprzez zapisy komputerowe i w księgach rejestrowych (oddzielnie 
dla każdej grupy badań). Wydawanie wyników badań pacjentom odbywało się po dokonaniu 
autoryzacji przez technika wykonującego te badania. Nie wdrażano procedur uzyskiwania 
zgody Kierownika na badania wykonywane przez podmioty obce w przypadku braku 
stosownych umów, gdyż nie występowały przypadki takich badań. Opracowano natomiast 
instrukcje w zakresie obiegu materiału do badań i jego pobrania, zlecania i wykonania 
badań, pracy na stanowiskach analitycznych i ich dezynfekcji oraz wydawania wyników. 
Celem zapewnienia wiarygodności wyników badań wprowadzono instrukcję postępowania  
z wartością krytyczną i określono jej wartość dla poszczególnych badań. 

(dowód: akta kontroli str. 56,101,168-175) 

3.2. W latach 2015-2016 (stan na 31 października) w Laboratorium wykonano odpowiednio 
8.914 i 8.585 badań diagnostycznych, z tego 5.310 i 5.045 biochemicznych (59,5% i 58,8% 
ogółu badań), 2.315 i 2.281 hematologicznych (26% i 26,5%), 1.165 i 1.210 moczu (13%  
i 14,1%), 111 i 43 kału (1,3% i 0,5%) oraz 13 i 6 badań układu krzepnięcia (0,2% i 0,1%). 

W podziale na zawarte umowy z NFZ w okresie tym wykonano odpowiednio 8.651 i 8.276 
badań w ramach POZ oraz 263 i 309 badań w ramach AOS (poradnia ginekologiczno-
położnicza). Liczba badań wykonanych w 2016 r. (na 31 października) stanowiła 95,7%  
i 117,5% liczby badań wykonanych w roku poprzednim (ogółem 96,3%). 

Badania wykonane w Laboratorium w ramach POZ kosztowały ogółem 59,1 tys. zł w 2015 r. 
i 53,9 tys. zł w 2016 r. (na 31 października), w tym odpowiednio 35,8 tys. zł i 32,3 tys. zł 
badania biochemiczne (60,6% i 60,1% ogółu ww. kosztów), 15,2 tys. zł i 14,1 tys. zł – 
hematologiczne (25,6% i 26,2%), 7,3 tys. zł i 7,1 tys. zł – moczu (12,4% i 13,2%), 758 zł  
i 280 zł – kału (1,3% i 0,5%) oraz 89 zł i 39 zł – układu krzepnięcia (0,2% i o,1%). 

W przypadku badań wykonywanych przez podmioty obce na podstawie zawartych umów, 
koszty usług wyniosły 41,2 tys. zł w 2015 r. i 42,2 tys. zł w 2016 r. (2.187 i 1.503 badania),  
w ramach których zlecono odpowiednio 3 i 1 badanie mikrobiologiczne o wartości 49 zł i 28 
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zł, 88 i 95 badań cytologicznych – 528 zł i 570 zł oraz 938 i 536 badań immunochemicznych 
– 15,2 tys. zł i 14,8 tys. zł. Podwykonawcom zlecano badania, które wykonywano także  
w Laboratorium, tj. odpowiednio 572 i 517 badań w zakresie układu krzepnięcia o wartości 
9,3 tys. zł i 14,3 tys. zł, 227 i 30 badań hematologicznych – 3,7 tys. zł i 830 zł oraz 27 i 28 
badań analitycznych – 438 zł i 775 zł. Udział liczby badań wykonanych przez podmioty obce  
w liczbie badań ogółem (11.101 i 10.088 badań) wynosił 19,7% w 2015 r. i 14,9% w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 131,136,153,176-180) 

Kierownik wyjaśnił, że w przypadku badań układu krzepnięcia w Laboratorium wykonywane 
są tylko badania w zakresie czasu krwawienia i krzepnięcia, natomiast podmiotom obcym 
zlecane były badania wskaźnika INR, w celu określenia stopnia krzepliwości krwi i doboru 
odpowiedniej dawki leku przeciwkrzepliwego, a także wskaźnika APTT wymaganego m.in. 
przed zabiegami okulistycznymi lub stomatologicznymi. Badania hematologiczne zlecano 
natomiast w razie potrzeby określenia pacjentowi poziomów sodu i potasu, których nie bada 
się w Laboratorium oraz w sytuacjach wynikających z potrzeb pacjentów i pilności badań  
w czasie poza godzinami pracy Laboratorium. Przypadki badań moczu i kału podyktowane 
były wolą pacjentów. Ponadto wśród badań hematologicznych Laboratorium SPGOZ nie 
wykonuje m.in. badań poziomu TSH, PSA i AntyHCV. W zakresie rodzajów i kosztów badań 
wykonywanych w Laboratorium oraz przez podwykonawców, w SPGOZ nie prowadzono  
analiz dotyczących racjonalizacji tych kosztów oraz zasadności i proporcji liczby tych badań. 
Zlecanie podwykonawcom badań, które mogły być zrealizowane w Laboratorium, wynikało 
m.in. z oczekiwań pacjentów, co w ogólnym rozrachunku ekonomicznym nie wpływało 
negatywnie na gospodarkę finansową jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 185-186) 

Ośrodek zapewniał pełny i nieograniczony dostęp do badań diagnostycznych poprzez ich 
bieżące wykonywanie w Laboratorium oraz zlecanie podwykonawcom w zależności od 
potrzeb pacjentów. 

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. W Laboratorium nie wdrożono systemu zarządzania jakością oraz nie poddawano się 
audytowi akredytacyjnemu w celu otrzymania certyfikatu PCA23. Mimo jego braku oraz 
wymaganej w jego ramach księgi jakości, zgodnie z PN24 wdrożono natomiast szereg 
procedur dotyczących funkcjonowania Laboratorium, z którymi zaznajomiono jego personel. 
W zakresie wykonywania badań i wzorcowań Laboratorium przekazuje zlecenia i pomiary 
kompetentnym podwykonawcom oraz zapewnia współpracę z pacjentami w zakresie ich 
potrzeb i sugestii, a wszelkie zapisy i dokumenty są czytelne i zaktualizowane. W myśl  
ww. PN Laboratorium zatrudniało odpowiedni personel z wymaganymi kwalifikacjami, lecz 
brak bezpośredniego nadzoru diagnosty nad czynnościami laboratoryjnymi wykonywanymi 
przez starszego technika analityki medycznej, niewyodrębnienie magazynu specjalnego 
oraz opóźnienia w dokonywaniu przeglądów sprzętu, obniżały standardy jakościowe 
Laboratorium (opisano w punkcie 1.1 wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 168) 

4.2. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów jakości25, w dniu 1 września 2016 r. 
Laboratorium wdrożyło procedury w zakresie zlecania badań laboratoryjnych, pobierania  
i przyjmowania materiałów do badań (3 procedury). W przypadku 2 kolejnych procedur 
stwierdzono opracowanie ich niektórych elementów, tj.:  

− list wykonywanych badań i czynników interferujących jako części procedury metod 
badawczych stosowanych w Laboratorium, 

− formularza sprawozdania z wyników badań oraz jego formy – jako części procedury 
przedstawiania i wydawania tych sprawozdań. 

Badanie 10 dokumentacji z przebiegu badań, w tym 4 hematologicznych, 4 biochemicznych 
i 2 moczu wykazało, że ich poszczególne fazy odbywały się zgodnie z ww. procedurami 
wdrożonymi w Laboratorium, w tym m.in.: 

                                                      
23 Polskie Centrum Akredytacji. 
24 Polskie Normy - EN ISO/IEC 17025 i 15189. 
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1665). 
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− ramach zlecania badań wypełniono przyjęte formularze, z tego 4 w formie papierowej  
i 6 elektronicznych, które zawierały wymagane dane; 

− pobierając materiały do badań przestrzegano zasad przygotowania pacjentów, sposobu 
pobrania materiałów i ich wymaganej objętości, wymogów sprzętowych i postępowania 
ze sprzętem oraz oznakowania pojemników i obowiązków pobierającego materiały; 

− przyjmując materiały sprawdzano zgodność danych ze zleceń z oznakowaniem; 

− zapewniono udział w programie zewnętrznej oceny jakości (kierownik Laboratorium 
poświadczał uzyskane wyniki oraz przechowywano dokumenty w tym zakresie) . 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

Wbrew wymogom ww. rozporządzenia, w Laboratorium nie opracowano i nie wdrożono 
procedur wewnętrznych w zakresie stosowanych metod badawczych, zapewnienia 
jakości badań laboratoryjnych oraz przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań. 
Wskutek braku procedur w zakresie tych sprawozdań Laboratorium nie dysponowało  
wynikami badań laboratoryjnych (w 50 badanych przypadkach opisanych w punkcie 4.4 
wystąpienia pokontrolnego). 

Kierownik wyjaśnił, że procedury w zakresie transportu i przechowywania materiałów do 
badań nie zostały wprowadzone wskutek braku potrzeb ich stosowania, natomiast 
pozostałe są w praktyce przestrzegane mimo braku ich pisemnego opracowania. 

W toku kontroli Kierownik podjął działania celem opracowania brakujących procedur 
oraz wdrożył je, za wyjątkiem procedury dotyczącej przedstawiania i wydawania 
sprawozdań z badań, która pozostaje w trakcie opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 183-186,219-220) 

4.3. Personel medyczny SPGOZ został zapoznany z procedurami i instrukcjami opisującymi 
prawidłowe postępowanie podczas czynności przedanalitycznych oraz zobowiązany do ich 
stosowania. Kierownik zapoznał ustnie personel z zasadami postępowania podczas tej fazy, 
tj. w ramach przygotowania pacjenta do badań i pobierania materiału oraz sposobem 
identyfikacji pacjenta i wypełniania skierowań na badania. Za wyjątkiem pisemnego 
potwierdzenia przyjęcia tych zasad do wiadomości i stosowania przez technika, pozostały 
personel nie potwierdził tego pisemnie wskutek niedopatrzenia Kierownika. W trakcie 
kontroli NIK Kierownik zapoznał pracowników z ww. procedurami i uzyskał ich pisemne 
potwierdzenie o przyjęciu tych procedur do wiadomości i stosowania. 

W Laboratorium prowadzono rejestr błędów przedanalitycznych, z którego wynikało, że  
w okresie objętym kontrolą wystąpił 1 taki błąd dotyczący skrzepu materiału w probówce. 
Mimo polecenia ponownego pobrania materiału, pacjent nie zgłosił się w tym celu. 

W zakresie czynności związanych z fazą przedanalityczną nie przeprowadzano szkoleń 
wewnętrznych. Z wyjaśnień Kierownika wynikało, że z uwagi na niewielki personel Ośrodka 
i zapewnienie mu niezbędnych informacji w tym zakresie, szkolenia te były zbędne. 

 (dowód: akta kontroli str. 185-190, 212) 

Zgodnie z §4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących laboratorium 
diagnostycznego, w okresie objętym kontrolą pomieszczenia Laboratorium były poddawane 
zewnętrznym kontrolom jakości przez PPIS26, w tym 15 maja i 14 października 2015 r. oraz 
22 marca 2016 r., w zakresie ogólnych wymogów bhp i ochrony zdrowia pracowników, 
stosowania substancji chemicznych, występowania szkodliwych czynników biologicznych,  
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym i postępowania z odpadami medycznymi. 
W wyniku kontroli magazynu odpadów medycznych (14 października 2015 r.), PPIS nakazał 
dostosowanie tego pomieszczenia do wymogów rozporządzenia w sprawie postępowania  
z odpadami medycznymi27, w terminie do 15 grudnia 2016 r. 

Według Kierownika Laboratorium, celem zapewnienia wiarygodności wyników badań 
prowadzona jest wewnętrzna kontrola ich jakości poprzez badanie materiałów kontrolnych 
względem oczekiwanych wartości (powtarzalność i dokładność) oraz kalibracja metod 
badawczych w przypadku błędów analitycznych. Laboratorium prowadzi dokumentację  

                                                      
26 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku. 
27 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi  
(Dz. U. Nr 139, poz. 940), uchylone z dniem 24 stycznia 2016 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 października 
2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. poz. 1819). 
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w formie zapisów dotyczących pomiarów parametrów, a nieliczne błędy dotyczą głównie 
badań poziomu kreatyniny, kwasu moczowego, białka całkowitego i glukozy, w przypadku 
których powtarza się badania. Na podstawie przeprowadzanych kontroli jakości dokonuje 
się odpowiednich analiz (brak dokumentacji), z których wnioski przedstawiane są ustnie 
Kierownikowi Ośrodka.  

W latach 2015-2016 Laboratorium brało udział w krajowym programie zewnętrznej oceny 
jakości badań laboratoryjnych, tj. sprawdzianach miedzylaboratoryjnych z zakresu chemii 
klinicznej i hematologii organizowanych przez COBJDL. Z otrzymanych informacji za 2015 r. 
wynikało, że spośród 8 oznaczeń parametrów hematologicznych wykonanych wiosną  
i jesienią, 7 uzyskało ocenę bardzo dobrą, a jedno negatywną (krwinki płytkowe), natomiast 
spośród 15 oznaczeń biochemicznych wykonanych zimą, wiosną, latem i jesienią,  
po 3 oznaczenia otrzymały ocenę bardzo dobrą, zadowalającą i wątpliwą (magnez, glukoza, 
kwas moczowy) oraz 2 negatywną (białko, żelazo). Na dzień zakończenia kontroli COBJDL 
nie nadesłał jeszcze informacji dotyczących analogicznych oznaczeń z 2016 r. Dokonane 
przez Kierownika Laboratorium analizy uzyskanych wyników kontroli potwierdziły, że oceny 
negatywne i wątpliwe były wynikiem braku w Laboratorium niektórych procedur oraz 
stosowaniem przestarzałego sprzętu laboratoryjnego (analizatory, fotometr). W wyniku 
analiz Kierownik Laboratorium stwierdziła, że wyniki badań nie spełniały granic błędu,  
a % wyników w stosunku do średniej wartości przekraczał dopuszczalne odchylenie. 

Z wyjaśnień Kierownika Laboratorium wynikało, że wobec stwierdzonych ocen wątpliwych  
i negatywnych podjęto działania celem zwiększenia dokładności wykonywanych badań 
poprzez częste dokonywanie czynności serwisowych (konserwacyjnych) względem sprzętu 
laboratoryjnego, w szczególności analizatora hematologicznego, a także wnioskowano do 
Kierownika Ośrodka o wymianę fotometru na nowy analizator biochemiczny. 

Spośród 5 podstawowych użytkowanych w Laboratorium urządzeń, tylko 2 (analizator 
hematologiczny, fotometr) posiadały stosowne certyfikaty (atesty) dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Według pani Kierownik Laboratorium, brak 
pozostałych atestów wynikał z ich zagubienia. 

(dowód: akta kontroli str. 191-201,221-234) 

4.4. Badanie 50 dokumentacji w zakresie zlecania i wykonywania badań laboratoryjnych,  
z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia w sprawie standardów jakości, wykazało, że: 

− w 17 przypadkach stwierdzono wypełniony obowiązujący formularz zlecenia badań; 

− w 10 przypadkach zlecenie badań było dokonane na formularzu  niestandardowym; 

− średni czas oczekiwania od pobrania materiału do dostarczenia i zarejestrowania go  
w pracowni analitycznej wynosił 76 minut w przypadku 16 badań biochemicznych,  
57 minut – badań morfologicznych (7) i 73 minuty – ogólnych moczu (4); 

− we wszystkich przypadkach materiał pobierał i badania wykonywał uprawniony technik 
analityki medycznej;  

− wszystkie badania jako rutynowe wykonywano w czasie do 3 godzin od momentu 
rejestracji materiału (brak procedur przechowywania materiałów). 

(dowód: akta kontroli str. 202-208) 

1. W Laboratorium nie przechowywano kopii sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych 
wykonanych w okresie objętym kontrolą, co było niezgodne z rozporządzeniem  
w sprawie standardów jakości (zał. 1 ust. 8 pkt 8.4), który stanowi, że ww. sprawozdania  
wraz z zapisami umożliwiającymi odtworzenie przebiegu badań są przechowywane 
przez czas określony w przepisach o dokumentacji medycznej. We wszystkich badanych 
przypadkach (50) brakowało kopii sprawozdań, co naruszało § 73 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji medycznej28 oraz uniemożliwiało ustalenie godziny autoryzacji  
i osoby autoryzującej te badania. 

Według wyjaśnień pani Kierownik Laboratorium, jako diagnosta autoryzowała ona wyniki 
badań tylko w przypadkach ich wątpliwej wiarygodności i przekroczonej lub granicznej 
wartości referencyjnej wskazującej na wymóg powtórzenia badań. Wykonująca  badania 
starszy technik analityki medycznej wyjaśniła, że w ramach obowiązków podpisuje się 

                                                      
28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w spawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). 
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zawsze tylko pod wynikami jako wykonawca, natomiast ich autoryzacja należy do 
diagnosty laboratoryjnego. Ze względu na stałą nieobecność pani Kierownik w czasie 
pracy Laboratorium, wyniki badań są wydawane pacjentom na ogół bez autoryzacji.  
Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynikało, że nie wiedział on o konieczności 
autoryzowania każdorazowo wyników badań, które potwierdzone przez ich wykonawcę 
uważał za wiarygodne, a wobec braku autoryzacji nie podejmował żadnych czynności 
nadzorczych. 

Zdaniem NIK, wbrew wymogom art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, brak 
autoryzacji nie zapewniał prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego, gdyż  
w celu właściwego nadzoru tego przebiegu konieczna była bezpośrednia obecność 
diagnosty, który ponosił odpowiedzialność prawną za każdą interpretację i autoryzację 
wyników. 

2. W przypadku 10 zleceń badań ich wykonanie zlecono niezgodnie z wymogami 
rozporządzenia w sprawie standardów jakości (zał.1 ust. 1 pkt 1.3), gdyż w formularzach 
tych zleceń nie wskazano wymaganych danych, tj. nie zawierały one daty zlecenia (5), 
daty urodzenia pacjenta (9), miejsca jego zamieszkania (9), płci (10) i numeru PESEL 
(1) oraz wskazania miejsca przesłania wyników badań (10). 

Kierownik SPGOZ wyjaśnił, że ww. zlecenia w formie uproszczonej i niekompletnej były 
wydawane tylko w przypadkach podyktowanych pilnością wykonania badań, a forma ta 
nie skutkowała negatywnie na proces leczenia. 

3. Wbrew wymogom § 73 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej oraz 
rozporządzenia w sprawie standardów jakości (zał. 1 ust. 1 pkt 1.1), w 23 przypadkach 
(46%) spośród 50 objętych kontrolą, w Ośrodku brakowało formularzy zlecenia badań. 

Kierownik SPGOZ wyjaśnił, że w przypadku tych zleceń nie zachowano należytej 
staranności przy ich archiwizowaniu, stąd prawdopodobnie zaginęły, zostały uszkodzone 
lub zniszczone podczas pracy w warunkach laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 202-208,197-198, 209-211) 

4.5. W okresie objętym kontrolą Laboratorium nie posiadało procedur w zakresie transportu 
materiału biologicznego. Ich opracowanie nie było konieczne, gdyż materiał biologiczny nie 
był transportowany do podwykonawców. Pacjenci sami zgłaszali się do tych podmiotów 
celem pobrania materiału do badań. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

W zakresie funkcjonowania Laboratorium Ośrodek nie zapewniał w pełni standardów 
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, o czym świadczył brak systemu 
zarządzania jakością lub stosownej akredytacji, a także procedur w zakresie stosowanych 
metod badawczych, zapewnienia jakości oraz przedstawiania i wydawania wyników, co 
skutkowało niezapewnieniem pełnej dokumentacji w tym zakresie. 

5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

5.1. Analiza treści 2 umów z podmiotami obcymi na wykonywanie świadczeń medycznych  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz badań mikrobiologicznych (EL-PAT, OLMEDICA) 
wykazała, że umowy te zawarto w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem wymogów 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (uśoz) oraz ustawy o działalności leczniczej 
(udl). W umowach zawarto postanowienia zapewniające utrzymanie, kompleksowości, 
ciągłości, dostępności i jakości udzielanych świadczeń, wyposażenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną, kwalifikacji personelu, a także podano zasady rozliczeń finansowych – płatność 
za usługi w ciągu 14 dni na podstawie faktur wystawionych w oparciu o załączone cenniki. 
Umowy nie zawierały danych w nw. zakresie: 

− sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin, 
oraz minimalnej liczby osób udzielających tych świadczeń; 

− obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia 
oraz ustalenia trybu przekazywania przez podwykonawcę informacji o jego realizacji; 

− obowiązku prowadzenia sprawozdawczości statystycznej przez podwykonawców, 
którzy zobowiązali się do poddania kontroli NFZ oraz prowadzenia systematycznej 
ewidencji pacjentów i wykonywanych badań. 

(dowód: akta kontroli str. 106-111,213-215) 
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5.2. Laboratorium nie udzielało świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych. Zgodnie  
z potrzebami zlecano ich wykonanie podmiotom zewnętrznym w ramach zawartych umów  
z dwoma ww. podwykonawcami. W latach 2015-2016 (do 31 października) podmioty  
te wykonały odpowiednio 61 i 72 badania mikrobiologiczne o wartości 1,4 tys. zł i 1,7 tys. zł, 
dotyczące posiewu moczu, identyfikacji drobnoustrojów i bakterii paciorkowca. Laboratorium 
gromadziło informacje o liczbie i rodzaju badań wykonanych przez te podmioty, z adnotacją 
o wynikach dodatnich i wątpliwych. Informacje te umożliwiały dokonywanie analiz sytuacji 
epidemiologicznej, wykonywania badań mikrobiologicznych i zestawień statystycznych, lecz 
z braku zapotrzebowania nie prowadzono tych analiz. Z uwagi na brak zastosowania, nie 
opracowano procedur postępowania w przypadku występowania szczepów bakteryjnych 
czynników alarmowych i ich lekowrażliwości oraz nie angażowano specjalisty z zakresu 
mikrobiologii w celach doradczych i nie zwracano się do podwykonawców o sporządzanie 
list czynników alarmowych i raportów z bieżącej sytuacji epidemicznej (brak zagrożenia). 
Ponadto wykonawcy nie przedstawiali analiz badań mikrobiologicznych i występowania 
drobnoustrojów, wskutek braku zobowiązań umownych. 

 (dowód: akta kontroli str. 216-218) 

5.3. W okresie objętym kontrolą w Laboratorium nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych 
i audytów dotyczących realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej oraz nie posiadano 
planów w tym zakresie. Kontroli takich nie przeprowadzały także podmioty lub organy 
zewnętrzne, w tym wojewoda, NFZ, konsultanci krajowi lub wojewódzcy oraz KRDL. Nie 
stwierdzono także wpływu do SPGOZ skarg i wniosków związanych z realizacją świadczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 196) 

Umowy z podwykonawcami o udzielanie świadczeń medycznych zawarto z regulacjami 
zabezpieczającymi interesy Ośrodka. Realizacja świadczeń w zakresie badań 
mikrobiologicznych przez podwykonawcę zapewniała przeprowadzenie oceny zakażeń oraz 
lokalnej sytuacji epidemiologicznej, lecz z uwagi na małe zagrożenie w tym zakresie nie 
opracowano procedur postępowania dotyczących neutralizacji czynników alarmowych. 

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 Kontroli29, wnosi o: 

1. Zapewnienie bezpośredniego nadzoru diagnosty laboratoryjnego nad czynnościami 
wykonywanymi przez starszego technika analityki medycznej. 

2. Autoryzowanie wszystkich wykonywanych w Laboratorium wyników badań. 

3. Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących jakości w zakresie przedstawiania  
i wydawania wyników badań oraz archiwizowanie ich zleceń i kopii sprawozdań. 

4. Sporządzanie formularzy zlecenia badań laboratoryjnych w sposób zgodny z wymogami 
rozporządzenia w sprawie standardów jakości oraz ich archiwizowanie. 

5. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych sprzętu laboratoryjnego. 

6. Wdrożenie instrukcji działań naprawczych ww. sprzętu oraz dokumentowanie czynności 
dotyczących jego kalibracji. 

7. Uzupełnienie dokumentacji technicznej dotyczącej mikroskopu w pracowni analitycznej. 

8. Wyodrębnienie w obszarze Laboratorium pomieszczenia specjalnego do składowania 
odczynników. 

9. Terminowe dokonywanie płatności należności za usługi medyczne wykonane przez 
podwykonawców. 

  

                                                      
29 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w 2 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 Olsztynie. 

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

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

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

z up. Piotr Górny  
Wicedyrektor 

Edward Odojewski 
główny specjalista kontroli państwowej 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 
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