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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 Rafał Dmytrenko, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LOL/106/2016 z dnia  
15 listopada 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie (dalej: „Szpital” lub „PCM”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Godowski, Prezes Zarządu 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1, w Szpitalu w latach 2015-2016 zapewniono 
dostępność i finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej. Funkcjonujące w strukturze PCM laboratorium 
diagnostyczne spełniało bowiem przewidziane prawem warunki lokalowe  
i sprzętowe. Pomieszczenia laboratorium i posiadane urządzenia aparatury 
medycznej (głównie dzierżawione) odpowiadały rodzajowi wykonywanej działalności 
leczniczej oraz zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kadra medyczna 
laboratorium, wykonująca czynności diagnostyki laboratoryjnej, posiadała 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Sposób finansowania świadczeń zdrowotnych 
zapewniał dostępność i ciągłość ich wykonywania. Szpital prawidłowo dokonywał 
rozliczeń finansowych z podwykonawcami, którym zlecano badania laboratoryjne 
nierealizowane w PCM. W laboratorium utrzymywano standardy jakości 
wykonywanych badań laboratoryjnych, zgodnie m.in. z opracowanymi regulacjami 
wewnętrznymi. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− niezapewnienia całodobowej dostępności i nadzoru diagnosty laboratoryjnego  
w godzinach pracy laboratorium w trakcie wykonywanych czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, 

− powołania w skład Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych osoby, która  
nie posiadała wymaganych kwalifikacji, 

− zlecania podwykonawcy udzielania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej  
z pominięciem przeprowadzenia wymaganego konkursu ofert. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1  Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

W dniu 30 czerwca 2011 r. Szpital wpisany został przez Wojewodę Warmińsko-
Mazurskiego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W księdze 
rejestrowej ujęto funkcjonujące w Szpitalu laboratorium analityczne. Warmińsko – 
Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w postanowieniu z 6 czerwca 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna lub ocenę opisową. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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2011 r., stwierdził m.in., że laboratorium analityczne w Szpitalu spełniało wymagania 
fachowe i sanitarne określone w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej2. Wpisane zostało również do ewidencji prowadzonej przez Krajową 
Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 691. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 7-8) 

1.2 Spełnianie warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych medycznego 
laboratorium medycznego  

1.2.1. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny laboratorium wykazały, że jego 
pomieszczenia spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać laboratorium 
diagnostyczne3. W wyniku oględzin ustalono, co następuje: 

− laboratorium posiadało 10 pomieszczeń – punkt pobrań, pracownie: hematologii, 
serologii, analityki ogólnej i biochemii, zmywalnię, pokój kierownika, pokój 
socjalny, szatnię i rejestrację pacjentów;  

− pomieszczenie główne składało się z punktu przyjęć materiału do badań, 
rozdziału materiału do badań, pomieszczenia administracyjnego (pokój 
kierownika laboratorium); 

− pomieszczenie specjalne stanowiła zmywalnia, w której magazynowane są 
materiały jednorazowego użytku; 

− pomieszczenia socjalne obejmowały pokój socjalny i szatnię dla personelu  
(w każdym z nich była umywalka); w szatni były szafy do przechowywania 
bielizny czystej i brudnej, a w pokoju socjalnym znajdowała się kozetka dla 
personelu i stół z dwoma krzesłami; 

− w skład pomieszczeń do obsługi pacjentów wchodziły pokój pobrań (fotel do 
pobierania krwi i kozetka), szafka do przechowywania sprzętu jednorazowego 
użytku), poczekalnia (przed okienkiem rejestracji pacjentów). 

Wszystkie ww. pomieszczenia laboratorium były oznakowane (np. „Laboratorium 
medyczne”, „Pracownia hematologii”), zaś na koszach umieszczono nalepki ze 
znakiem graficznym ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym. 

                                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 173) 

1.2.2. W skład urządzeń znajdujących się w laboratorium wchodziły: 

− aparatura do morfologii, RKZ (aparat do gazometrii), badania ogólnego moczu, 
biochemii, koagulologii i immunochemii, 

− laboratoryjny system informatyczny firmy ZELNET,    

− trzy aparaty telefoniczne. 
                                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 173) 

Analiza wszystkich urządzeń/aparatury medycznej laboratorium wykazała m.in., że: 

− aparat do hematologii (Mythic 22) wyprodukowano w 2013 r., był eksploatowany 
był od marca 2014 r., 

− aparat do RKZ – do badania parametrów krytycznych (ABL 90) wyprodukowany 
w 2016 r., eksploatowany od czerwca 2016 r., 

                                                      
2 Dz. U. Nr 31, poz. 158. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 
3 Dz. U. Nr 43 poz. 408, ze zm. 
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− aparat do OB. (Sediplus S 200) wyprodukowany w 2014 r., eksploatowany   
od listopada 2014 r., 

− aparat do moczu (BM-URI 500) wyprodukowany w 2014 r., eksploatowany   
od stycznia 2014 r., 

− aparat do biochemii (BM-100) wyprodukowany w 2014 r., eksploatowany  
od stycznia 2014 r., 

− wirówka (MPW 251) wyprodukowana została w 2012 r., eksploatowana  
od 2012 r., 

− aparat do czasu PT i APTT – do badania czasów koagulologii, wyprodukowany  
w 2013 r. i eksploatowany od 2013 r., 

− aparat do hormonów, markerów nowotworowych (i-CHROM) wyprodukowano  
w 2014 r., eksploatowany od stycznia 2014 r. 

W przypadku każdego z ośmiu ww. urządzeń numery ewidencyjne zgadzały się  
z odpowiednimi zapisami w ewidencji księgowej środków trwałych. Wszystkie 
urządzenia posiadały paszporty techniczne, w których dokonywane były adnotacje  
na temat przeglądów technicznych, napraw i walidacji (kalibracji). W 2016 r. cztery 
urządzenia przeszły ostatni coroczny przegląd gwarancyjny (dotyczyło to urządzeń 
zakupionych przez Szpital w 2014 r. z udzielonym okresem gwarancji na 2 lata). 
Również pozostała aparatura (w tym 2 urządzenia dzierżawione) podlegała  
w badanym okresie corocznym przeglądom technicznym, zgodnie z zaleceniami 
producentów lub autoryzowanych serwisów. W paszportach były adnotacje o stanie 
technicznym aparatury pod kątem zdatności do pracy oraz wpisy o dokonanych 
naprawach i wymienionych podzespołach. Przy okazji przeglądów technicznych,  
w paszportach określano daty kolejnych przeglądów urządzeń.  

NIK zwraca uwagę, że przeglądy serwisowe dwóch urządzeń, tj. MYTHIC 22  
i K 3002 OPTIC, przeprowadzone zostały w terminach późniejszych niż zalecane 
przez  serwis. Opóźnienia te wyniosły odpowiednio 46 i 17 dni, przy czym w okresie 
od zalecanego terminu przeglądu technicznego do przeprowadzenia takiego 
przeglądu urządzenia te były wyłączone z eksploatacji. Według oświadczenia 
kierownika Laboratorium terminy przeglądów były przekroczone z powodu braku 
serwisantów technicznych w firmach przeprowadzających przeglądy. 

                                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 10-72) 

1.2.3. W latach 2015-2016, na potrzeby laboratorium Szpital zatrudniał trzech 
diagnostów laboratoryjnych z wyższym wykształceniem i pięciu techników analityki 
medycznej, co było zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać 
laboratorium diagnostyczne. Kierownik laboratorium posiadał wymagany II stopień 
specjalizacji z analityki klinicznej (ukończył studia wyższe z analityki klinicznej).  

Czynności laboratoryjne były wykonywane przez techników analityki medycznej – 
osoby z ukończoną policealną szkołą na kierunku analityka medyczna. Ponadto,  
w laboratorium pracowały trzy osoby z wyższym wykształceniem z tytułem diagnosty 
laboratoryjnego (jedna z nich była w trakcie specjalizacji). Wszyscy pracownicy 
laboratorium zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Laboratorium analityczne funkcjonowało zgodnie z regulaminem organizacyjnym 
Szpitala 24 godziny na dobę. Technicy laboratoryjni pracowali w systemie 12 – 
godzinnym (7.00-19.00 oraz 19.00-7.00). 

                                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 73-76) 

W okresie objętym kontrolą w Laboratorium nie zapewniono całodobowej 
dostępności i  nadzoru diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium  
w trakcie wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej, tj. w godzinach 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

4 

popołudniowych i nocnych (od 14:35 do 7:00 dnia następnego) oraz w soboty, 
niedziele i święta. Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przez 
technika analityki medycznej bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego, pomimo  
że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej osobą 
uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 
jest diagnosta laboratoryjny oraz osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo 
wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności do wykonywania tych 
czynności. Osoba posiadająca tytuł zawodowy technika analityki medycznej, 
zgodnie z art. 6a ww. ustawy, ma możliwość samodzielnego wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej określonych w art. 2 pkt 1-3 ustawy, natomiast 
czynności o których mowa w art. 2 pkt 4, jedynie pod nadzorem diagnosty 
laboratoryjnego. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „(…) w chwili obecnej Szpital posiada braki kadrowe  
w grupie diagnostów laboratoryjnych i całodobowa praca diagnosty w laboratorium 
jest chwilowo niemożliwa. (…) ponad 80% badań laboratoryjnych w naszym 
laboratorium jest wykonywane w godzinach pracy diagnostów laboratoryjnych.  
W godzinach popołudniowych i nocnych w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej technicy analityki medycznej mają kontakt 
telefoniczny lub mailowy z kierownikiem – diagnostą, który w sytuacjach pilnych 
przybywa do laboratorium i podejmuje właściwe działania. W pozostałych 
przypadkach wyniki są autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego następnego 
dnia rano. Braki kadrowe w tej grupie zawodowej spowodowane są brakiem na 
rynku pracy tego typu specjalistów. Zarząd Spółki podejmuje działania w celu 
zreorganizowania działalności laboratorium, aby dostosować jego funkcjonowanie  
w tym zakresie do obowiązujących przepisów”. 
                                                                                        (dowód: akta kontroli str. 73-76, 77, 279-286) 

W ocenie NIK, sposób organizacji czasu pracy Laboratorium nie zapewnia 
dostępności diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium, a tym 
samym nie zapewniono całodobowo dostępności do badań laboratoryjnych, co było 
niezgodne z §4 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego4,  który stanowi m.in., że świadczeniodawca udzielający świadczeń 
gwarantowanych, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, powinien 
zapewniać całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych. 

W badanym okresie laboratorium diagnostyczne Szpitala spełniało wymagane 
przepisami prawa warunki lokalowe i sprzętowe. Sposób organizacji pracy  
w tego laboratorium nie zapewniał jednak całodobowej dostępności i nadzoru 
diagnosty laboratoryjnego nad pracą technika wykonującego badania laboratoryjne.  
W przypadku dwóch urządzeń w Laboratorium został przekroczony termin na 
wykonanie zaplanowanego serwisu.  

2.  Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

2.1  Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego 

Przychody Laboratorium z tytułu usług sprzedawanych na zewnątrz wyniosły 
241.816,00 zł w 2015 r. i 183.276,67 zł za 9 miesięcy 2016 r. Udział przychodów 
Laboratorium w ogólnych przychodach netto Szpitala ze sprzedaży stanowił 2,02% 
w 2015 r. i 2,05% w okresie do końca września 2016 r. Największy udział  
w przychodach Laboratorium ze sprzedaży miały:  

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm. 
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− sprzedaż świadczeń ZOZ-om publicznym i niepublicznym (łącznie 56% w roku 
2015 i 48,7% w 2016 r. do 30 września), 

− sprzedaż gotówkowa osobom fizycznym (łącznie 44% w 2015 r. i 51,3%  
w okresie 9 miesięcy 2016 r.) 

Koszty poniesione z tytułu realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 
realizowanych w ramach umów z płatnikami publicznymi wyniosły: 666.536,07 zł  
w 2015 r. (bezpośrednie 583.568,95 zł, pośrednie 82.967,12 zł) oraz 536.209,00 zł 
za 9 miesięcy 2016 r. (bezpośrednie 476.842,16 zł, pośrednie 59.366,84 zł). 
Największy udział w kosztach miały: zużycie materiałów (22,84% w 2015 i 21,89%  
w okresie 9 miesięcy 2016 r.) oraz wynagrodzenia pracowników (48,20% w 2015 r.  
i 44,86% w okresie 9 miesięcy 2016 r.).  

W 2015 r. Laboratorium wykonywało badania diagnostyczne w 56% na potrzeby 
Szpitala, a 44% stanowiły zlecenia pozostałe (wynikające ze skierowań od POZ oraz 
odpłatne badania pacjentów indywidualnych). W 2016 r. było to odpowiednio 
54,15% na potrzeby Szpitala i 45,85% ze zleceń zewnętrznych.   

Przychody Szpitala ze sprzedaży medycznej wyniosły 11.952.351,19 zł w 2015 r.  
i 8.943.189,03 zł. za 9 miesięcy 2016 r. Koszty działalności operacyjnej to 
12.049.919,37 zł w 2015 r. i 9.837.301,84 zł za 9 miesięcy 2016 r. Udział kosztów 
badań laboratoryjnych w kosztach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych wyniósł 3,64% w 2015 r. i 3,61% w okresie 
styczeń-wrzesień 2016 r. Ww. udział kosztów dotyczył leczenia szpitalnego  
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 78-99) 

W sprawie działań podejmowanych w celu zracjonalizowania kosztów prowadzonej 
działalności i ich rezultatów oraz działań zmierzających do zreorganizowania 
działalności Laboratorium, Dyrektor Szpitala oświadczył, że: „(…) W zakresie 
działań zmierzających do zreorganizowania działalności Laboratorium Szpitala 
należy wymienić zakup nowego sprzętu i aparatów do badań laboratoryjnych oraz 
zastosowanie nowoczesnych technologii, które powodują zmniejszenie kosztów 
działalności laboratorium, poprzez odejście od drogich  i ciągłych  napraw starego 
sprzętu. Nowoczesna aparatura pozwala również na zwiększenie zakresu i ilości 
wykonywanych badań laboratoryjnych. Prowadzony na bieżąco monitoring zużycia 
odczynników pozwala na racjonalną i oszczędną gospodarkę tymi środkami. 
Wprowadzana  informatyzacja i wyposażenie w sprzęt pozwoli na transmisję zleceń 
lekarskich i przekazywania wyników drogą elektroniczną do odpowiednich komórek 
organizacyjnych.”  

 (dowód: akta kontroli str. 100-101) 

2.2 Proces wydzielenia ze struktur Szpitala działalności w obszarze 
diagnostyki laboratoryjnej 

W okresie objętym kontrolą ze struktur Szpitala nie wydzielano działalności  
w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i nie przekazywano do realizacji podmiotom 
zewnętrznym w formie outsourcingu. 

                                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 9) 

2.3. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. w Szpitalu obowiązywała jedna umowa 
z kontrahentem zewnętrznym na wykonywanie badań laboratoryjnych. Rodzaje 
i zakres zlecanych badań wraz z ich cenami jednostkowymi określane były 
każdorazowo w umowach lub załącznikach do umów. Według oświadczenia 
kierownika Laboratorium podwykonawcom zlecano w umowach wykonywanie takich 
badań laboratoryjnych, które występują w Szpitalu tylko w niewielkich ilościach,  
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w związku z czym koszty zakupu przez Szpital aparatury medycznej i odczynników 
do niej byłyby zbyt wysokie i tym samym nieopłacalne dla Szpitala.  

W toku kontroli szczegółowym badaniem objęto 20 faktur VAT (o najwyższych 
kwotach) z tytułu zlecania przez Szpital badań laboratoryjnych podwykonawcy5, 
wystawionych w okresie objętym kontrolą. Łączna kwota tych faktur (wartość brutto) 
wyniosła 115.790,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 31 października 2016 r.   
w Szpitalu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zlecania podwykonawcom 
świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Wszystkie badane faktury zostały 
opłacone terminowo, nie stwierdzono przypadków wystawiania przez kontrahentów 
zawyżonych faktur niezgodnych z cennikiem określonym w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 72) 

Szpital finansował badania w sposób zapewniający dostępność świadczeń 
zdrowotnych. 

3.  Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1 Zapewnienie dostępu do świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

1) Badania laboratoryjne finansowane ze środków publicznych, wykonywane przez 
Szpital w ramach realizacji umów zawartych z NFZ dotyczyły świadczeń  
w rodzaju: leczenie szpitalne – hospitalizacja, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, 
leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna (w zakresie świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), 
rehabilitacja lecznicza. Oczekujących na wykonanie badań w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej rejestrowano w sposób ciągły, na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 9) 

2) Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala był 
informowany (w formie pisemnej) m.in. o zakresie wykonywanych badań przez 
Laboratorium oraz zakresie badań uzupełniających wykonywanych przez 
laboratorium podwykonawcę, sposobie przygotowania pacjenta do badania, 
zasadach pobierania materiału, metodach badawczych, zasadach wartości 
referencyjnych, niepewności pomiarów, sposobie dokumentowania i autoryzacji 
wyników badań oraz czasie realizacji badania. Stosowne informacje w formie  
procedur ogólnych stosowanych w Laboratorium były akceptowane przez 
Dyrektora Szpitala i przekazywane właściwym jednostkom w Szpitalu. 

(dowód: akta kontroli str. 174-242) 

3)  Zarządzający Szpitalem w okresie objętym kontrolą nie wprowadzali procedury 
uzyskania zgody na badania diagnostyczne wykonywane poza własnym 
Laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

4) Badaniem kontrolnym objęto próbę 12 dokumentacji medycznych pacjentów 
Szpitala (historie chorób) w ramach dwóch najczęściej wykonywanych świadczeń 
zdrowotnych (zabiegów planowych), tj. po 6 dokumentacji w ramach jednego 
świadczenia, po jednej wybranej losowo6 z każdego miesiąca drugiej połowy 
2015 r. (lipiec-grudzień 2015 r.) i pierwszej połowy 2016 r. (styczeń-czerwiec 
2016 r.). W badanej próbie nie stwierdzono przypadków zgłoszenia się 
pacjentów na zabieg planowy z wykonanymi badaniami diagnostyki 

                                                      
5 Na podstawie mowy z 1.09.2011 r. z Laboratorium Analiz Medycznych D. Wadecka I. Krukowska s.c.  
w Elblągu. Zagadnienia dotyczące współpracy Szpitala z podwykonawcami opisano w pkt. 5.1   
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laboratoryjnej poza Laboratorium (każdorazowo badania wykonano w szpitalnym 
laboratorium na zlecenie oddziałów zabiegowych). 

(dowód: akta kontroli str. 243-278) 

3.2   Badania wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym 

W roku 2015 w Laboratorium wykonano 24.647 podstawowych badań diagnostyki 
laboratoryjnej7, w tym : 

• 2.091 badań w zakresie analityki ogólnej (udział - 8,48%),  

• 12.674 badań w zakresie chemii klinicznej (51,42%), 

• 2.736 badań w zakresie gazometrii (11,10%), 

• 4.486 badań w zakresie hematologii (18,20%), 

• 1.669 badań w zakresie immunochemii (6,77%), 

• 991 badań w zakresie koagulologii (3,99%), 

• 164 badań w zakresie serologii (0,66%) 

 
W 2016 r. (do dnia 31 października) w Laboratorium wykonano 44.969 badań 
diagnostyki laboratoryjnej, w tym m.in.: 

• 3.661 badań w zakresie analityki ogólnej (udział – 8,14%),  

• 25.753 badań w zakresie chemii klinicznej (57,27%), 

• 5.450 badań w zakresie gazometrii (12,12%), 

• 8.271 badań w zakresie hematologii (18,39%), 

• 3.235 badań w zakresie immunochemii (7,19%), 

• 1.449 badań w zakresie koagulologii (3,22%), 

• 450 badań w zakresie serologii (1%) 

(dowód: akta kontroli str. 413-414) 

W ramach realizacji umów zawartych z NFZ w Szpitalu wykonano 36.268 badań  
w 2015 r. i 36.122 badania w okresie styczeń-listopad 2016 r. W Szpitalu nie 
prowadzono8 statystyk rodzajowych i ilościowych dotyczących badań laboratoryjnych 
zlecanych na zewnątrz (prowadzone były ewidencje w ujęciu wartościowym).  

Koszty badań diagnostyki laboratoryjnej zlecanych na zewnątrz wyniosły 74.173,74 zł 
w 2015 r. (w relacji do kosztów całkowitych badań laboratorium było to 11,43%) oraz 
58.705,02 zł do dnia 30 września 2016 r. (analogicznie 10,95 %).   

 (dowód: akta kontroli str. 78-99, 287-295, 413-417) 

Szpital zgodnie z przyjętymi zasadami zapewnił na bieżąco dostęp do badań 
diagnostyki laboratoryjnej, wykonując badania finansowane ze środków publicznych, 
jak i dokonując sprzedaży usług w tym zakresie. Badania niewykonywane  
w Laboratorium zasadnie zostały zlecone kontrahentowi zewnętrznemu. 

                                                      
7  Liczba przeprowadzonych w Laboratorium badań dotyczy okresu od lipca 2015 r. do grudnia 2015 r. ponieważ 
wcześniej laboratorium analityczne nie prowadziło statystyk ilościowych dot. badań laboratoryjnych zlecanych na 
zewnątrz, prowadzono jedynie ewidencje w ujęciu wartościowym. Od lipca 2015 r. wprowadzono system 
komputerowy firmy ZELMET, który umożliwił ewidencję ilościową wykonanych badań. 
8 W okresie objętym kontrolą łączna liczba faktur wystawionych przez kontrahentów zewnętrznych za zlecone 
przez Szpitala badania laboratoryjne wyniosła 22. 

Ocena cząstkowa 
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4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1 System zarządzania jakością 

Dyrektor Szpitala oświadczył: „W 2012 r. Spółka przystąpiła do wdrażania systemu 

zarządzania jakością  w zakresie Normy PN-EN ISO 9001:2009. Zawarta została 

umowa z firmą  MEDICO Usługi Konsultacyjne, która przeprowadziła szkolenia 

pracowników w zakresie audytorów wewnętrznych. Zaczęto opracowywanie 

procedur medycznych  zgodnie z powyższym systemem.  Niestety,  opór związków 

zawodowych  oraz  wizja ówczesnych władz Powiatu Braniewskiego co do zarządzania 

naszą placówką była odmienna. W wyniku zmian w kierownictwie Spółki (zwolnienie 

ówczesnego Prezes) proces wdrażania systemu zarządzania jakością  został 

przerwany. Obecny Zarząd Spółki ponownie chce rozpocząć proces wdrażania 

systemu ISO w pierwszym półroczu 2017 r. Po wdrożeniu systemu ISO  Spółka 

rozpocznie działania zmierzające do uzyskania akredytacji, w pierwszej kolejności 

Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wdrożenie systemu zarządzania jakością  oraz 

uzyskanie akredytacji  zwiększyłoby  zaufanie pacjentów  do naszej  placówki   

i  byłoby  gwarantem stałego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług”.  

(dowód: akta kontroli str. 100-101) 

4.2 Spełnianie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych 

W Szpitalu opracowano, wydano i wdrożono następujące procedury ogólne: 

- pobierania materiałów do badań laboratoryjnych PO-01 (opracowana 30.03.2009 r., 

sprawdzona i zaakceptowana 31.03.2009 r. przez Dyrektora Szpitala); 

- zlecenia badań laboratoryjnych PO-02 (opracowana, sprawdzona, zaakceptowana 

jak wyżej); 

- przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych PO-03 (opracowana, 

sprawdzona, zaakceptowana jak wyżej); 

- przechowywania materiału biologicznego PO-04 (opracowana, sprawdzona, 

zaakceptowana jak wyżej). 
(dowód: akta kontroli str. 174-242) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto dokumentację z przebiegu z łącznie  

10 badań wybranych losowo wg osądu kontrolera z rejestru zleceń laboratoryjnego 

systemu informatycznego9. Po skonfrontowaniu faktycznych danych dotyczących 

przebiegu poszczególnych faz badania (ustalonych na podstawie danych zawartych 

w laboratoryjnym systemie informatycznym i dokumentacji w formie papierowej – 

z wytycznymi określonymi w opracowanych przez Szpital ww. procedurach), nie 

stwierdzono odstępstw od ustalonych reguł. 
(dowód: akta kontroli str. 296-326) 

4.3 Fazy procesu diagnostycznego 

• Faza przedanalityczna 

W Laboratorium dokonano standaryzacji czynności fazy przedanalitycznej 

prowadzących do zminimalizowania możliwości wystąpienia błędów 

przedlaboratoryjnych, wpływających na wiarygodność wyników badań. Stosowano 

zamknięty system pobierania krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz  

opracowano i wdrożono procedury dotyczące fazy przedlaboratoryjnej oraz 

                                                      
9  Zlecenia przeprowadzenia badań skierowane do laboratorium analitycznego obejmowały zakres więcej niż 
jednego rodzaju badań. 
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instrukcje dotyczące pobierania materiału do badań laboratoryjnych, ponadto 

systematycznie szkolono personel Szpitala. 
(dowód: akta kontroli str. 174-242) 

W Laboratorium prowadzony był rejestr błędów przedlaboratoryjnych. Analiza 

błędów dokonywana była raz do roku na spotkaniu z oddziałowymi. Nie podjęto 

działań mających na celu zmniejszenie ilości błędów przedlaboratoryjnych ze 

względu na niewielką ich liczbę.  
(dowód: akta kontroli str. 9) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. najczęściej występującymi błędami 

przedlaboratoryjnymi były: hemoliza (łącznie 13 przypadków, średnia liczba 

miesięczna w okresie kontroli 0,59), skrzep w próbce (30 i 1,36).   

W Szpitalu w ramach ww. 2 rodzajów błędów zidentyfikowano 43 błędy jednostkowe 

(daje to średnią liczbę miesięczną błędów w okresie objętym kontrolą w wysokości 

1,95). 
 (dowód: akta kontroli str. 327) 

W latach 2015-2016 przeprowadzone zostały szkolenia personelu 

oddziałów/komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie: 

− przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych – 2 szkolenia (7 uczestników 

ze wszystkich komórek Szpitala), 

− pobierania materiału biologicznego – 2 szkolenia (7 uczestników ze wszystkich 

komórek Szpitala), 

− przechowywania i transportu materiału do badań – 2 szkolenia (7 uczestników 

ze wszystkich komórek Szpitala), 

− identyfikacji i przygotowania materiału do badań – 2 szkolenia (7 uczestników ze 

wszystkich komórek Szpitala), 

− przygotowania formularzy zleceń – 2 szkolenia (7 uczestników ze wszystkich 

komórek Szpitala), 

− stosowania kodów kreskowych – 1 szkolenie (8 uczestników laboratorium 

diagnostycznego). 
(dowód: akta kontroli str. 328) 

• Faza analityczna 

W celu zapewnienia wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, w Laboratorium 

dokonano standaryzacji postępowania podczas etapu analitycznego, obejmującego 

wykonywanie badań. Zautomatyzowano proces analityczny (wprowadzono systemy 

zamknięte, materiał biochemiczny był odwirowywany w wirówkach w celu 

oddzielenia surowicy i przekazywany do analizatora), opracowano i wdrożono 

procedury i instrukcje dotyczące fazy analitycznej. W Laboratorium np. codziennie 

kontrolowano temperaturę w chłodziarkach pod kątem utrzymywania ich 

temperatury w zakresie od +4 do +8 oraz temperaturę w zamrażarce, która powinna 

być poniżej – 20 C. Rezultaty pomiarów były codziennie rejestrowane. 
 (dowód: akta kontroli str. 9,174-242, 329-331) 

W badanym okresie nie prowadzono w formie pisemnej dokumentacji błędów fazy 

analitycznej. Analiza błędów dokonywana była: raz w miesiącu w ramach kontroli 

wewnętrznej dla poszczególnych parametrów (analiza błędu całkowitego).  

Najczęściej występujące błędy w tej fazie stanowiły pojedyncze przypadki błędnego 

oznaczenia, wynikające z awarii/zużycia części aparatury. Całkowity błąd dla 
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oznaczanych parametrów mieścił się w granicach dopuszczalnych przez 

Laboratorium. Wnioski z przeprowadzanych analiz przedstawione zostały w sposób 

opisany w fazie przedanalitycznej. W ramach działań mających na celu 

zmniejszenie liczby błędów analitycznych zwiększono nadzór nad codzienną 

kontrolą jakości poszczególnych parametrów biochemicznych i hematologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

Sprzęt laboratoryjny – 8 sztuk urządzeń (z aparaturą dzierżawioną i użyczoną) –  

wykorzystywany do realizacji umowy z płatnikiem publicznym posiadał deklaracje 

zgodności z wymogami Unii Europejskiej. 
(dowód: akta kontroli str. 10-72) 

Laboratorium poddano kontroli zewnętrznej tj. kontroli międzylaboratoryjnej dla 

oznaczanych parametrów, co zostało potwierdzone certyfikatami. Laboratorium 

brało udział w krajowych programach zewnętrznej oceny jakości badań: trzech w 

2015 r. i trzech w 2016 r. Badania (organizowane m.in. przez Centralny Ośrodek 

Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) dotyczyły m.in.   hematologii, 

parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów oraz składników 

biochemicznych. We wszystkich przypadkach uzyskano pozytywne oceny jakości 

badań.  
(dowód: akta kontroli str. 329-331) 

• Faza postanalityczna 

W celu uzyskania wiarygodności wyników badań, w Laboratorium dokonano 

standaryzacji czynności etapu postanalitycznego. Weryfikacja sprawozdań z badań 

była dwustopniowa, przy podpisywaniu sprawozdań stosowano dodatkową 

weryfikację danych i wyników pacjenta, opracowano i wdrożono procedury 

dotyczące fazy postanalitycznej. Prowadzona dokumentacja błędów fazy 

postanalitycznej zawierała elementy jak w opisanej dokumentacji fazy analitycznej. 

Z analizy błędów, na bieżąco przeprowadzanej w Laboratorium wynikało,  

że najczęściej występujące błędy w tej fazie stanowiły pojedyncze przypadki braku 

interpretacji wyniku badania oraz nieprawidłowych wyników pacjenta.  

 (dowód: akta kontroli str. 9, 174-242) 

Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Analizą kontrolną objęto 50 wybranych losowo zleceń/skierowań i wyników badań 
laboratoryjnych10 wykonanych w okresie objętym kontrolą. W skontrolowanej próbie 
dokumentacji medycznej zawarte były m.in. dane dotyczące czasu (data, godzina, 
minuta) pobrania materiału biologicznego oraz godzinę i minutę rejestracji  
w Laboratorium. Czas ten wynosił od 4 do 26 minut.  Badania te zostały wykonane 
w dniu ich rejestracji. System komputerowy wykazywał jedynie datę dzienną 
badania, bez podawania dokładnego czasu w godzinach i minutach. Procedury 
wewnętrzne w Szpitalu nie określały czasu wykonania badań w laboratorium. 

Kierownik Laboratorium oświadczył: „W Laboratorium diagnostycznym w systemie 
komputerowym nie ma godziny pobrania i wydania wyników badań, natomiast jest 
tylko godzina rejestracji pacjenta. Badania przyjmowane są od godziny od 7.00 do 
11.00 dla pacjentów zewnętrznych, a wyniki wydawane od godziny 14.00. Badania 
szpitalne są przyjmowane całą dobę i traktowane priorytetowo. Wyniki wydawane są 
od momentu rejestracji w przeciągu godziny”.  

  (dowód: akta kontroli str. 174-242, 332, 429) 

                                                      
10 Wyniki badań objęte losowaniem: równowagi kwasowo-zasadowej morfologii krwi, prokalcytoniny, badanie 
moczu oraz badania mikrobiologiczne np. posiew płynu mózgowo-rdzeniowego, posiew wymazu z rany, posiew 
kału w kierunku salmonelli lub shigella czy posiewu ropy. 
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Transport materiału biologicznego 

W Laboratorium opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury transportu 

materiału biologicznego z punktów pobrań wewnątrz jednostki: PO-05 – Transport 

materiału do badań laboratoryjnych, procedura nr 16 – Pobieranie, przechowywanie 

i transport materiału z jam ciała na badanie bakteriologiczne, procedura nr 17 – 

pobieranie, przechowywanie i transport krwi na badanie bakteriologiczne, procedura 

nr 15 – pobieranie, przechowywanie i transport materiału w zakażeniach skóry, 

tkanek miękkich i ran oraz wydalin i wydzielin. Materiał biologiczny był 

transportowany przez personel oddziałów, a materiał do badań mikrobiologicznych 

przez pielęgniarkę epidemiologiczną. Próbki do badań laboratoryjnych  pobierane 

były w systemie zamkniętym typu Sarstedt (jednorazowe zamknięte zestawy 

aspiracyjno-próżniowe), próbki transportowane były w pozycji pionowej  

w syntetycznych,  zamykanych, nieprzeźroczystych, przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach. Na każdym pojemniku była metryczka zawierająca tylko  dane 

pacjenta, czas pobrania materiału był wpisywany do karty zleceń lekarskich. 

Opakowania oznakowane były piktogramem „materiał zakaźny”. Transport materiału 

odbywał się na terenie Szpitala – wewnątrz budynku. 

Analiza 10 badań laboratoryjnych, które były transportowane od zleceniodawców 

zewnętrznych ich środkami transportu w 2015 r. i 2016 r. (po 5 badań z każdego 

roku), wybranych losowo wg osądu kontrolera, wykazała, że w Laboratorium 

sprawowano nadzór nad transportem materiału biologicznego oraz postępowano 

stosownie do wymogów zawartych w ww. obowiązujących procedurach, a wskazane 

procedury zawierały wymagane prawem informacje i zasady postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 9,335-339,342-409) 

Opracowane i wdrożone procedury wewnętrzne pozwoliły na osiągnięcie 

standardów jakości dla każdej z faz procesu diagnostycznego. W Szpitalu 

opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury transportu materiału biologicznego  

z punktów pobrań wewnątrz jednostki. 

5.   Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

5.1. Umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń w zakresie 

laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

Badaniem kontrolnym objęto realizację jedynej umowy w zakresie realizacji 

świadczenia badania laboratoryjne (diagnostyka medyczna) podpisanej przez 

Szpital z podmiotem zewnętrznym (LAM s.c.). Została ona zawarta w dniu  

1 września 2011 r. na czas nieokreślony i zawierała postanowienia zgodne  

z wymogami określonymi w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej11. Umówiony zakres świadczeń zdrowotnych obejmował badania 

laboratoryjne (cena poszczególnych badań była zawarta w załączniku do umowy). 

W umowie uregulowano zasady rozliczeń finansowych z wykonawcą świadczeń 

zdrowotnych, m.in. ustalono, że rozliczenia miały występować w okresach 

miesięcznych. Podwykonawca został ujęty w wykazie podwykonawców, 

stanowiącym załącznik do umów zawartych z Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zleceniobiorca w zakresie wykonywania postanowień umowy zobowiązał się do 

poddania kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia  

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 



 

12 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 i spełnianiu wymogów zawartych w szczegółowych materiałach informacyjnych 

NFZ12. W zawartej umowie nie było zapisu dotyczącego obowiązku poddania się 

przez zleceniobiorcę kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie. 

Szpital nie sprawował nadzoru nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 

przez podwykonawców. Kierownik Laboratorium oświadczył, że nie planowano i nie 

przeprowadzano kontroli u podwykonawcy świadczeń diagnostycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 287-295, 334, 430-431) 

Szpital w umowie zawartej 1 września 2011 r. udzielił zamówienia na badania 

laboratoryjne podmiotowi zewnętrznemu bez przeprowadzenia konkursu ofert,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. Z tytułu realizacji 

ww. umowy Szpital w latach 2011 – 2016 wydatkował na rzecz zleceniobiorcy kwotę 

342 644,35 zł. 

Prezes Szpitala wyjaśnił, że umowa z laboratorium zewnętrznym została 

prawdopodobnie poprzedzona zapytaniem ofertowym. W związku z tym,  

że obligatoryjny okres przechowywania dokumentacji tego typu wynosi 4 lata nie 

było możliwości odwołania się do dokumentacji źródłowej w trakcie kontroli NIK. 

Prezes szpitala  nadmienił, że w związku z powstaniem nowych oddziałów szpitala  

w PCM planuje się w 2017 r. przeprowadzić, w celu wyboru zewnętrznego 

laboratorium diagnostycznego, postępowanie w trybie stosownym do kwot 

planowanych badań.  
(dowód: akta kontroli str. 287-293, 418-421) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

W 2015 r. na 1.808 hospitalizacji wykonano 173 badania bakteriologiczne (9,6%) 

ustalające antybiotykogram, a w I półroczu 2016 r. odpowiednio na 926 hospitalizacji  

wykonano 101 takich badań (10,9%). Wykonanie tych badań Szpital zlecił 

laboratorium zewnętrznemu.  

Gromadzone w Szpitalu informacje umożliwiały prowadzenie analizy sytuacji 

epidemiologicznej, informacje zawierały m.in. rejestr patogenów alarmowych  

i wieloopornych oraz rejestr materiału wysłanego do badania mikrobiologicznego  

w laboratorium prowadzonym przez podmiot zewnętrzny. Szpital posiadał procedury 

dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kontaktową i kropelkową 

oraz procedurę izolacji pacjenta podejrzanego o chorobę zakaźną lub zakażonego 

drobnoustrojem wieloopornym (odpowiednio procedury nr 12, 13 i 14). Określały 

one postępowanie polegające na zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, 

rozprzestrzenianiu się zakażeń i chorób zakaźnych poza obiektem  zakładu ochrony 

zdrowia. W procedurach tych określono także zasady zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom i pacjentom Szpitala. Laboratorium zewnętrzne nie sporządziło mapy 

mikrobiologicznej za 2015 r.  

W Szpitalu zarówno w 2015 i 2016 r. sporządzano listę czynników alarmowych oraz 

raporty dot. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu, które były przekazywane 

i omawiane na comiesięcznych spotkaniach Zespołu ds. Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych.  
(dowód: akta kontroli str. 342-409) 

  

                                                      
12 Dz. U. z 2004 r. poz. 2135. 
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Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 15/2012 z 30 stycznia 2012 r. w skład Zespołu 

ds. Zakażeń Szpitalnych powołano diagnostę (jako specjalistę do spraw 

mikrobiologii), który nie posiadał kwalifikacji wymaganych §4 pkt 1 rozporządzenia  

Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli 

zakażeń szpitalnych13 Osoba ta nie miała bowiem specjalizacji w dziedzinie 

mikrobiologii, mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej.  

Prezes Szpitala wyjaśnił, że Szpital nie zapewniał udziału specjalisty mikrobiologa  

w spotkaniach zespołu Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, a dotychczas podjęte 

działania w celu pozyskania takiego specjalisty nie przyniosły efektów. Prezes 

podkreślił, że dokładał wszelkich starań, celem uzupełnienia składu zespołu 

zakażeń szpitalnych o brakującego specjalistę w dziedzinie mikrobiologii.   

                             (dowód: akta kontroli str. 409,428)     

5.3. Kontrole medycznego laboratorium diagnostycznego 

W dniu 4 września 2015 r. Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrolę 
warunków sanitarno-higienicznych, jakie powinien spełniać personel medyczny, 
sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia, w celu 
zapobiegania chorobom, w tym chorobom zakaźnym. W zakresie higieny 
komunalnej skontrolowano także laboratorium analityczne. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.   

W badanym okresie do Dyrektora Szpitala nie wpłynęły skargi i wnioski w związku 
z realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 9,410-412) 

Szpital w sposób niezgodny z przepisami, tj. bez przeprowadzenia konkursu ofert,  
zawarł umowę z podmiotem zewnętrznym na udzielanie świadczeń w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej. W składzie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych 
nie zapewniono również diagnosty laboratoryjnego posiadającego specjalizację  
w dziedzinie mikrobiologii, mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej.  
Działający system nadzoru nad diagnostyką, głównie w postaci kontroli 
zewnętrznych, zapewniał natomiast prawidłowe wykonywanie zadań publicznych 
przez Szpital. Gromadzone w Szpitalu informacje umożliwiały również prowadzenie 
analizy sytuacji epidemiologicznej. 

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 Kontroli14, wnosi o: 

1. Zapewnienie całodobowej dostępności diagnosty laboratoryjnego w godzinach 
pracy laboratorium oraz nadzoru nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki 
laboratoryjnej. 

2. Powołanie w skład Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych specjalisty do spraw 
mikrobiologii posiadającego wymagane kwalifikacje. 

3. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej w trybie konkursu ofert. 

.  

                                                      
13 Dz. U. z 2014 r. poz. 746. 
14 Dz. U z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 25 stycznia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

z up. Piotr Górny  
Wicedyrektor 

Rafał Dmytrenko 
specjalista k.p. 
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