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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 Krzysztof Śleszyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/95/2016 z dnia 12 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30 (dalej: 
„Szpital” lub „USK”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Myśliwiec, pełniący obowiązki Dyrektora Szpitala (dalej: „p.o. Dyrektora”) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Funkcjonujące w strukturze Szpitala laboratorium diagnostyczne2 wpisane było do 
ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.  
W Laboratorium opracowano i wdrożono wymagane procedury dotyczące m.in. 
czynności laboratoryjnej immunologii transfuzjologicznej, oceny ich jakości i wartości 
diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badania. 
Pomieszczenia i wyposażenie Pracowni Immunologii odpowiadało wymaganiom 
ustalonym dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, a czynności diagnostyki 
laboratoryjnej wykonywane były przez pracowników posiadających niezbędne 
kwalifikacje. Laboratorium uczestniczyło corocznie w programach zewnętrznej 
oceny jakości badań, uzyskując pozytywne wyniki. Szpital zapewniał pacjentom 
bieżący dostęp do gwarantowanych badań diagnostyki laboratoryjnej, 
wykonywanych m.in. przez podwykonawców wybranych w drodze postępowań 
konkursowych, które przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami prawa. 
Podwykonawcy ci wykazani zostali w załącznikach do umów na udzielanie 
świadczeń, zawartych przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia3. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

- nieterminowego przeprowadzenia okresowego przeglądu technicznego jednego 
z urządzeń laboratoryjnych, 

- użytkowania przez Laboratorium urządzenia niedopuszczonego do eksploatacji, 

- nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców świadczeń  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 

- nieujęciu w umowach z podwykonawcami, zawartych w październiku 2013 r., 
wymaganych zapisów dotyczących okresu wypowiedzenia oraz przyjęcia przez 
przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej 
przez udzielającego zamówienie, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi (dalej: „Pracownia Immunologii” lub „Laboratorium”). 
3 Dalej: NFZ”. 
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- odczytywania i protokołowania w Laboratorium wyników badań prób krwi  
i prób zgodności, wykonywanych (przy zastosowaniu technik manualnych)  
w podstawowych godzinach funkcjonowania Szpitala, tylko przez jedną osobę. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego – wymogi formalne 

1.1.1. W latach 2015-2016 (do kontroli NIK) czynności laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej wykonywano w Szpitalu w Pracowni Immunologii. Obejmowały one: 
badanie grupy krwi, badanie obecności przeciwciał odpornościowych testem PTA 
oraz próby zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi. Według Regulaminu 
organizacyjnego Szpitala do zadań ww. pracowni należało w szczególności 
zabezpieczenie komórek organizacyjnych Szpitala w krew i preparaty 
krwiopochodne. 

W dniu 27 czerwca 2008 r. Szpital wpisany został, pod pozycją 22202,  
do prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. W rejestrze tym ujęto m.in. Pracownię 
Immunologii. 

Od 30 kwietnia 2009 r. badania laboratoryjne wykonywał w Szpitalu również Dział 
Diagnostyki Laboratoryjnej. W związku z tym, iż 29 października 2013 r. działalność 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przekazana została przez Szpital (w formie 
outsourcingu) do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, laboratorium to zostało 
wykreślone z ww. rejestru 26 sierpnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 4-16) 

Pracownia Immunologii posiadała, wydaną 9 października 2012 r., pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o spełnianiu przez 
jej pomieszczenia i urządzenia warunków  ogólnoprzestrzennych, sanitarnych 
i   instalacyjnych, tj. warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej4.  

(dowód: akta kontroli str. 17) 

1.1.2. W dniu 5 listopada 2014 r. Pracownia Immunologii wpisana została  
do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych, prowadzonej przez 
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej5.  

(dowód: akta kontroli str. 18) 

1.2. Spełnianie warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych medycznego 
laboratorium diagnostycznego 

1.2.1. Pomieszczenia Pracowni Immunologii spełniały wymagania określone  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne6. Zajmowała ona 
w budynku przychodni Szpitala trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 41,1 m2,  
w tym: pomieszczenie główne (17,1 m2), w którym znajdowała się aparatura 
pomiarowo-badawcza i sprzęt stanowiący wyposażenie laboratorium oraz dwa 
pomieszczenia administracyjno-socjalne. Wejście do pracowni oznaczono jej nazwą 
oraz informacją o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20) 

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ( dalej: „ustawa o działalności leczniczej”). 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, ze zm. 
6 Dz. U. Nr 43, poz. 408, ze zm. 
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1.2.2. Pracownia Immunologii posiadała, zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności. Wyposażona bowiem 
była w dwie wirówki laboratoryjne, inkubator na 36 kart, dwie pipety, łaźnię wodną 
do rozmrażania osocza oraz trzy chłodziarki, w których przechowywano 
odpowiednio: odczynniki laboratoryjne, krew i zużyte worki na krew (po jej 
przetoczeniu). Cztery z ww. urządzeń, tj. wirówka laboratoryjna do mikrokart, 
inkubator i dwie pipety były dzierżawione przez Szpital (roczny czynsz dzierżawny 
194,40 zł), natomiast pozostały sprzęt stanowił jego własność. 

(dowód: akta kontroli str. 19 i 21-43) 

1.2.3. Laboratorium, zgodnie z § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, prowadziło 
dokumentację dotyczącą ww. aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu, 
zawierającą m.in. karty gwarancyjne, karty (paszporty) techniczne, protokoły 
bieżącej i okresowej konserwacji. W latach 2015-2016 (do kontroli NIK) osiem, 
spośród dziewięciu urządzeń poddanych zostało corocznym przeglądom 
technicznym w terminach określonych w ich kartach technicznych. Przeglądy ośmiu 
z dziewięciu urządzeń Pracowni Immunologii potwierdziły ich sprawność techniczną. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 44 i 52-62) 

1. Nie zapewniono, aby przegląd techniczny (walidacja) łaźni wodnej Kottermann 
3044 przeprowadzony został w terminie określonym w jej karcie technicznej  
(tj. we wrześniu 2015 r.). Wykonano go dopiero 12 lipca 2016 r., tj. dziewięć 
miesięcy po ww. terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 44 i 66-70) 

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że producent urządzenia nie narzuca 12-miesięcznego 
cyklu przeglądowego (po gwarancji), a przegląd łaźni wodnej został uwzględniony  
w 24-miesięcznym cyklu. 

(dowód: akta kontroli str. 45-50) 

NIK nie podziela tych wyjaśnień. Należy bowiem zauważyć, że o terminie kolejnego 
przeglądu ww. łaźni wodnej zadecydował serwisant, wyznaczając go w karcie 
technicznej na wrzesień 2015 r., tj. po upływie 12 miesięcy od ostatniego przeglądu. 
Ponadto, p.o. Dyrektora Szpitala nie przedłożył dokumentu potwierdzającego 
zalecany przez producenta 24-miesięczny cykl przeglądowy. Podkreślenia wymaga 
również, że Kierownik Pracowni Immunologii 6 października 2015 r. zgłosiła 
Kierownikowi Działu Administracyjno-Technicznego ww. urządzenie do walidacji  
i trzykrotnie przypominała o konieczności jej wykonania (tj. 11 stycznia, 2 marca  
i 3 czerwca 2016 r.). W dniu 6 lipca 2016 r. Kierownik Działu Administracyjno-
Technicznego poinformował natomiast poprzedniego p.o. Dyrektora Szpitala, że w 
związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie przeglądów 
technicznych urządzeń i aparatury medycznej, 29 marca 2016 r. podpisano umowę 
z firmą serwisującą i 11 kwietnia 2016 r. wysłano jej zlecenie wykonania walidacji 
m.in. łaźni wodnej, któremu nadano priorytet wykonania z uwagi na mijający czas  
walidacji urządzenia. W piśmie tym kierownik ww. działu podał również, że walidacja 
urządzenia, pomimo ponagleń z jego strony, nie została dotychczas wykonana.   

(dowód: akta kontroli str. 45-55 i 66-75) 

2. Pomimo, że w wyniku przeglądu technicznego wirówki laboratoryjnej MPW-350E, 
przeprowadzonego przez serwisanta w maju 2016 r., urządzenie to nie zostało 
dopuszczone do eksploatacji, była ona nadal użytkowana przy wykonywaniu badań 
laboratoryjnych. Według raportu z przeglądu technicznego (brak daty raportu) 
urządzenie posiadało uszkodzony elektrozaczep (utrudnione otwieranie  
i zamykanie). Serwisant wyznaczył następne badanie techniczne po naprawie 
wirówki. 

(dowód: akta kontroli str. 52-55 i 62-64) 
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P.o. Dyrektora wyjaśnił, że po zabezpieczeniu środków finansowych na naprawę 
ww. urządzenia, uszkodzony elektrozaczep został wymieniony w październiku  
2016 r. W najbliższym czasie zlecona zostanie walidacja urządzenia i uzupełniony 
wpis w paszporcie technicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 52-55) 

W 20 września 2016 r. Kierownik Pracowni Immunologii poinformowała Kierownika 
Działu Administracyjno-Technicznego o braku walidacji ww. wirówki, otrzymując 
odpowiedź, że nastąpi to po jej naprawie. 

Kierownik Pracowni Immunologii podała, że do 24 listopada 2016 r. nie 
przeprowadzono przeglądu (walidacji) wirówki po jej naprawie. Wyjaśniła również, 
że „O konieczności wykonania walidacji poinformowałam osobę odpowiedzialną  
w Szpitalu za te czynności. Uszkodzenie wirówki zgłaszałam wielokrotnie 
telefonicznie i mailowo Kierownikowi Działu Administracyjno-Technicznego Szpitala  
i prosiłam o wymianę na inną. Co do wymiany uzyskałam odpowiedź, że nie ma 
takiej możliwości. Pomimo uszkodzenia elektrozaczepu, wirówka ta była 
użytkowana przy wykonywaniu badań laboratoryjnych, ponieważ była jedyna do 
tego zastosowania. Po naprawie elektrozaczepu wirówka jest eksploatowana przez 
Pracownię.” 

(dowód: akta kontroli str. 65 i 76-77) 

1.2.4. W latach 2015-2016 (do 31 października) w Laboratorium zatrudnione były, 
na podstawie umowy o pracę, dwie osoby, w tym na stanowisku kierownika 
Pracowni Immunologii (zatrudniona do 30 czerwca 2016 r. na pełen etat,  
a od 1 lipca 2016 r. – na ½ etatu) oraz na stanowisku młodszego asystenta (pełen 
etat). W tym okresie Szpital zatrudniał również, na podstawie umowy-zlecenia, dwie 
osoby do wykonywania badań z dziedziny serologii transfuzjologicznej, w tym jedną 
osobę do 5 września 2016 r., a drugą – od 3 października 2016 r. W pierwszej  
z ww. umów zleceń, jako miejsce udzielania świadczeń podano siedzibę Szpitala,  
a w umowie z 3 października 2016 r. – Szpital (w szczególności Pracownia 
Immunologii). Zgodnie z ww. umowami, godziny świadczenia w ich ramach usług 
medycznych określał harmonogram ustalany przez Kierownika Pracowni 
Immunologii.  

(dowód: akta kontroli str. 78-87) 

Kierownik Pracowni Immunologii wystąpił (23 maja 2016 r.) do Dyrektora Szpitala  
o zmianę od 1 lipca 2016 r. swojego wymiaru czasu pracy z pełnego na ½ etatu oraz 
o zgodę na indywidualny harmonogram czasu pracy. Wniosek ten uzyskał 
akceptację Dyrektora i 25 maja 2016 r. aneksem do umowy o pracę obniżono 
wymiar czasu pracy i wynagrodzenie z dniem 1 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81) 

Osoby zatrudnione w Laboratorium posiadały kwalifikacje zawodowe określone  
w § 7 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne. Wszystkie cztery osoby zatrudnione  
w ww. okresie w Pracowni Immunologii posiadały tytuł diagnosty laboratoryjnego 
oraz wyższe wykształcenie magisterskie na kierunkach analityka medyczna (dwie 
osoby), biotechnologia i biologia środowiskowa. Kierownik Pracowni posiadał tytuł 
specjalisty zgodny z profilem laboratorium (specjalista w dziedzinie laboratoryjnej 
transfuzjologii medycznej) oraz 15-letni staż pracy w zawodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 88) 

Wszyscy czterej diagności wykonujący w ww. okresie badania laboratoryjne  
w Pracowni Immunologii posiadali, określone w §29 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
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świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia 
krwią i jej składnikami7 (dalej: „rozporządzenie ws. leczenia krwią”), zaświadczenie 
upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych  
i autoryzacji wyników, wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Olsztynie (dalej: „RCKiK”).  

(dowód: akta kontroli str. 88-92) 

Badanie harmonogramów pracy diagnostów laboratoryjnych oraz list obecności za 
styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. oraz za luty, maj i sierpień 2016 r. 
(łącznie za siedem miesięcy) wykazało m.in., że w pierwszych sześciu  
ww. miesiącach młodszy asystent oraz kierownik świadczyli pracę w Pracowni 
Immunologii od poniedziałku do piątku, odpowiednio w godzinach od 7:00 do 14:25  
i od 7:25 do 15:00. Natomiast w sierpniu 2016 r. młodszy asystent pracował  
w Laboratorium w dni robocze w godzinach od 7:25 do 15:00, a kierownik,  
w związku z przejściem od 1 lipca 2016 r. na ½ etatu i zgodą Dyrektora Szpitala na 
indywidualny harmonogram pracy, w wybrane dni robocze w godzinach od 15:00 do 
19:25 i w jedną z sobót w godzinach od 7:00 do 13:00. W pozostałym czasie, w tym 
m.in. w godzinach nocnych, zatrudnieni na umowę o pracę obaj diagności 
laboratoryjni, a także diagnosta zatrudniony na umowę-zlecenie, pełnili dyżury 
telefoniczne (na wezwanie do wykonania badań pilnych).  

(dowód: akta kontroli str. 80-81 i 93-116) 

Podstawowym czasem pracy oddziałów szpitalnych były godziny od 7:25 do 15:00. 
Godziny te były również określone w harmonogramach pracy Pracowni jako jej 
podstawowy czas pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 108-109, 111, 113, 115, 117  i 467-470) 

Na próbie grafików dyżurów za ww. badanych siedem miesięcy ustalono,  
że podczas dyżurów telefonicznych występowały w każdym miesiącu przypadki 
wezwań diagnostów laboratoryjnych do Pracowni Immunologii. W miesiącach tych 
przepracowali oni w ramach wezwań podczas dyżurów telefonicznych łącznie 136 
godzin (średnio 19 godzin miesięcznie).  

(dowód: akta kontroli str. 94-95, 98-99, 102-103, 106, 830-834) 

P.o. Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że w latach 2015-2016 Szpital realizował zabiegi 
operacyjne w trybie planowym głównie w godzinach od 8:00 do 15:00 (w dni 
robocze). Niemniej jednak, w przypadkach konieczności wykonywania zabiegowych 
procedur medycznych w godzinach popołudniowych i nocnych (sporadycznie) 
Szpital zmuszony był do zorganizowania pracy w Pracowni Immunologii w sposób 
zabezpieczający całodobowe jego potrzeby. Diagnostom laboratoryjnym ustalono 
dyżury pod telefonem poza podstawowymi godzinami funkcjonowania Szpitala.  
Na podstawie oceny lekarzy anestezjologów i lekarzy oddziałów zabiegowych, 
którzy potwierdzili dużą dyspozycyjność pracowników zatrudnionych w dyżurach 
pod telefonem oraz krótki czas przygotowywania preparatów krwi i jej składników, 
podjęto decyzje, że taki system pracy nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 
pacjentów Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 826-829) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

  

                                                      
7 Dz. U. z 2013 r. poz. 5. 

Ocena cząstkowa 



 
 

7 

2. Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego. 

2.1.1. Przychody netto Pracowni Immunologii wyniosły w 2015 r. i w 2016 r.  
(do 31 października) odpowiednio 51,1 tys. zł i 44,2 tys. zł i pochodziły ze sprzedaży 
świadczeń trzem podmiotom zewnętrznym. Stanowiły one odpowiednio 0,16%  
i 0,17% przychodów Szpitala ogółem ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Koszty 
działalności ww. pracowni wyniosły: 

- w 2015 r. – 95,2 tys. zł (0,25% kosztów działalności operacyjnej Szpitala 
ogółem), w tym m.in.: 69,1 tys. zł z tytułu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 
pracowników i 14,8 tys. zł z tytułu zakupu materiałów, 

- w 2016 r. (do 31 października) – 72,1 tys. zł (0,24% ww. kosztów Szpitala 
ogółem), w tym: 51,5 tys. zł z tytułu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 
pracowników i 11,6 tys. zł z tytułu zakupu materiałów. 

(dowód: akta kontroli str. 121) 

2.1.2. W latach 2015-2016 (do kontroli NIK) Szpital ogłosił jeden konkurs na 
realizację świadczeń zdrowotnych w Pracowni Immunologii. Konkurs ten został 
unieważniony 13 maja 2016 r. z powodu braku ofert. Poprzedni konkurs, ogłoszony 
5 września 2013 r., na realizację badań serologicznych (opisany w punktach 2.2.2.  
i 2.2.3. wystąpienia pokontrolnego), został unieważniony, gdyż cena ważnej oferty 
znacznie przewyższała kwotę, którą Szpital zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

P.o. Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że przyczyną podjęcia decyzji o przekazaniu  
w 2016 r. Pracowni Immunologii w outsourcing były wysokie koszty utrzymania.  
Po spotkaniach z Dyrektorem RCKiK i analizie wymagań prawnych podjęto decyzję  
o pozostawieniu ww. pracowni w strukturach Szpitala. Wyjaśnił również, że Szpital  
w początkowym okresie zmian organizacyjnych zamierzał oddać ww. usługę do 
RCKiK, lecz z uwagi na to, że wymagania Ministra Zdrowia w zakresie świadczenia 
usług medycznych zabiegowych i intensywnej terapii ściśle określają konieczność 
wykonywania badań transfuzjologii immunologicznej w lokalizacji usług 
medycznych,  Szpital zmuszony był pozostawić ww. pracownię w swojej strukturze. 
W sprawie racjonalizacji kosztów podał, że zatrudnienie personelu zmniejszyło się  
o pół etatu i monitorowane jest zużycie materiałów medycznych i usług. 

(dowód: akta kontroli str. 52-55, 122-135 i 237-246) 

2.1.3. W 2015 r. i 2016 r. (do 30 września) udział kosztów badań laboratoryjnych  
w kosztach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych wyniósł w ramach poniższych rodzajów świadczeń: 

- leczenie szpitalne – odpowiednio: 3,53% i 3,31%, 

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 4,78% i 4,80%, 

- podstawowa opieka zdrowotna – 4,71% i 3,95%, 

- rehabilitacja lecznicza – 0,07% i 0,16%. 

Koszty badań we własnym laboratorium oszacowano na podstawie jego kosztów 
całkowitych, rozliczonych według kosztu procedury wykonanej dla poszczególnych 
komórek organizacyjnych Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 204) 

2.2. Proces wydzielenia ze struktur Szpitala działalności w obszarze 
diagnostyki laboratoryjnej 

2.2.1. P.o. Dyrektora wyjaśnił, że przyczyną podjęcia przez Szpital decyzji  
o wydzieleniu z jego struktury działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej była 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

8 

optymalizacja kosztów i zapewnienie bezpiecznego leczenia pacjentów zgodnie  
ze standardami. 

(dowód: akta kontroli str. 45-50) 

Szpital nie posiada dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie, przed 
podjęciem decyzji o wydzieleniu z jego struktury diagnostyki laboratoryjnej, analiz 
skutków zakupu usług laboratoryjnych u kontrahentów. 

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że analizy były przeprowadzane na podstawie bieżących 
sprawozdań, które nie podlegały archiwizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 45-50 i 52-55) 

W sprawie sporządzania, m.in. na polecenie dyrektora Szpitala,  przed ogłoszeniem 
5 września 2013 r. konkursu ofert na świadczenia w zakresie laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej, analizy skutków przekazania ww. działalności w outsourcing 
Główna Księgowa Szpitala8 podała, że nie sporządzała takich dokumentów. 
Wyjaśniła również, że na polecenie dyrektora Szpitala sporządzała sprawozdania 
finansowe z całej działalności szpitalnej, w tym laboratorium diagnostycznego. 
Przedkładała również dyrektorowi, na bieżąco, koszty jednostkowe badań 
wykonywanych przez laboratorium szpitalne, których cena była często dwukrotnie 
wyższa od cen tych badań wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. Była to 
dokumentacja robocza i nie była archiwizowana.  

(dowód: akta kontroli str. 209-211) 

W sprawie sporządzania, przed ogłoszeniem konkursu ofert 5 września 2013 r., 
analiz skutków przekazania w outsourcing działalności w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, były Dyrektor Szpitala9 wyjaśnił, że: „Przed przystąpieniem do 
tworzenia ogólnych warunków przedstawionych w założeniach do postępowania 
przetargowego prowadzone były analizy zarówno merytoryczne, jak i finansowe. 
Analizy prowadzone były pod kierownictwem ówczesnego dyrektora ds. medycznych. 
Przy analizie uwzględniano konieczność zabezpieczenia dostępności do badań 
laboratoryjnych w systemie całodobowym ciągłym oraz dostosowanie infrastruktury 
do wymogów obowiązujących przepisów prawnych. Uwzględniono analizę 
odtworzenia bazy sprzętu oraz analizę niezbędnego zatrudnienia 
wykwalifikowanego personelu. Trudna sytuacja finansowa Szpitala oraz brak zgody 
organu tworzącego na dodatkowe zatrudnianie oraz pokrycie kosztów remontów 
oraz zakupu sprzętu były podstawą do outsourcingu tego zakresu świadczeń. 
Dokumentów analitycznych nie posiadam, ponieważ były to dokumenty robocze, 
przygotowywane do celów decyzji Zarządu i przedstawienia Radzie Społecznej 
Szpitala. Po podjęciu decyzji o wyłonieniu najlepszej oferty analityczne materiały 
przygotowawcze nie były archiwizowane.” 

(dowód: akta kontroli str. 212-213) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że decyzje pociągające za sobą skutki  
w postaci wydatkowania środków publicznych winny być w odpowiedni sposób 
udokumentowane. Należy bowiem mieć na uwadze, że źródłem wiedzy o stanie  
i przebiegu systemu kontroli zarządczej są dokumenty tworzone podczas 
sprawowania tej kontroli. Brak pozostawiania śladu rewizyjnego dotyczącego 
podjętych decyzji poddaje w wątpliwość rzetelność procesu ich podejmowania. 
Szpital, jako jednostka sektora finansów publicznych, jest zobligowany do 
dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru 

                                                      
8 Od 1 marca 2011 r. 
9 W okresie od 1 września 2010 r. do 27 maja 2016 r. 
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metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, o czym stanowi  
art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10. 

W dniu 12 września 2011 r. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała zmiany 
organizacyjne, polegające na wynajęciu lub wydzierżawieniu pomieszczeń Szpitala 
podmiotowi zewnętrznemu wykonującemu badania laboratoryjne, w celu prowadzenia 
przez ten podmiot laboratorium. W uzasadnieniu uchwały podano m.in., że 
przekazanie podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia laboratorium w pomieszczeniach 
Szpitala, które wykonywałoby badania na jego potrzeby, pozwala spełnić wymogi 
NFZ w zakresie wykonywania ich na terenie Szpitala i jednocześnie jest rozwiązaniem 
znacznie mniej kosztownym w porównaniu do wykonywania ich przez laboratorium 
szpitalne. Również 15 maja 2013 r. Rada Społeczna Szpitala pozytywnie 
zaopiniowała działania Dyrekcji Szpitala zmierzające do wynajęcia lub 
wydzierżawienia gruntu oraz pomieszczeń USK podmiotowi zewnętrznemu, w celu 
prowadzenia komercyjnej, komplementarnej względem Szpitala działalności 
leczniczej, z zastrzeżeniem, iż działalność ta nie może polegać na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie, w jakim udzielane są przez 
Szpital.  

(dowód: akta kontroli str. 205-208) 

W Szpitalu nie powoływano zespołu lub komisji do spraw wydzielenia  
ww. działalności, gdyż, jak podał p.o. Dyrektora, decyzja w tej sprawie została 
podjęta przez kierownictwo jednostki i uzyskała pozytywną opinię Rady Społecznej 
Szpitala. Postępowanie konkursowe odbyło się na podstawie analizy lokalnego 
rynku usług w zakresie badań diagnostycznych. 

P.o. Dyrektora przedstawił, sporządzoną na potrzeby kontroli NIK, przykładową 
analizę kosztów, według której poniesione przez Szpital koszty badań 
diagnostycznych w styczniu 2014 r. wyniosły 77,2 tys. zł (w tym: 42,6 tys. zł z tytułu 
zakupu usługi u wybranego w 2013 r. podwykonawcy i 34,6 tys. zł – koszty 
prowadzenia Pracowni Immunologii) i były o 18,7 tys. zł niższe od kosztów 
poniesionych w sierpniu 2013 r., tj. przed ogłoszeniem konkursu ofert (95,9 tys. zł,  
w tym: 41,5 tys. zł koszty zakupu badań w Miejskim Szpitalu Zespolonym  
w Olsztynie, 40,4 tys. zł koszty utrzymania własnego laboratorium i 14,0 tys. zł – 
koszty prowadzenia Pracowni Immunologii). Podał również, że Szpital uzyskał 
dodatkowo przychody miesięczne z tytułu dzierżawy podwykonawcy badań 
diagnostycznych pomieszczeń i sprzętu (3,5 tys. zł) oraz opłat za media (5,2 tys. zł). 
Do złożonych wyjaśnień załączono wyciągi z dokumentacji księgowej obejmujące 
ww. miesiące, tj. wydruki z ewidencji księgowej dotyczące kosztów laboratoriów 
szpitalnych oraz faktury wystawione przez ww. podwykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 45-50 i 132-203) 

2.2.2. W dniu 5 września 2013 r. Szpital ogłosił konkurs ofert na realizację 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych dotychczas m.in. przez własne 
laboratorium. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy pakiety, tj. badania  
z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii. Zamówienie  
z zakresu mikrobiologii podzielono na badania: mikrobiologiczne, mikrobiologiczne 
wody oraz badania wirusologiczne i serologiczne wykonywane metodami 
immunoenzymatycznymi. We wnioskach o wszczęcie postępowania, jako 
uzasadnienie konieczności zakupu ww. świadczeń podano: wygaśnięcie umowy 
(mikrobiologia11) oraz zabezpieczenie Szpitala w wykonywanie badań laboratoryjnych 
i serologii transfuzjologicznej. Szacunkowa wartość netto poszczególnych  
                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. (dalej: „ustawa o finansach publicznych”). 
11 Przekazanie w outsourcing laboratorium mikrobiologicznego nastąpiło w 2005 r. przez poprzedni podmiot leczniczy (tj. 103 
Szpital Wojskowy w Olsztynie), a USK kontynuował zakup tego rodzaju usług. Przed ogłoszeniem ww. konkursu badania te 
wykonywał NZOZ (umowa z 29 listopada 2012 r.). 
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ww. zamówień wyniosła odpowiednio: 1.921,2 tys. zł, 229,8 tys. zł i 625,5 tys. zł,  
a Szpital zabezpieczył w planie finansowym środki na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 214-217) 

2.2.3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie przepisami 
ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych12.  
Na wykonawców badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz badań 
mikrobiologicznych Szpital wybrał najkorzystniejsze oferty, z uwzględnieniem 
przyjętego kryterium wyboru (cena), tj. odpowiednio: przedsiębiorcę działającego  
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „Spółkę” (za kwotę  
2.227,4 tys. zł) oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, 
dalej: „WSSDz” (261,7 tys. zł). Unieważnił natomiast postępowanie w ramach 
pakietu na badania z zakresu serologii, ponieważ cena ważnej oferty (1.713,8 tys. zł) 
znacznie przewyższała kwotę, którą udzielający zamówienie zamierzał przeznaczyć 
na jego sfinansowanie (626,0 tys. zł). Szpital zawarł z ww. podmiotami umowy 
odpowiednio 29 i 30 października 2013 r., na okres 5 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 214-246) 

2.3. Gospodarowanie majątkiem podmiotu leczniczego 

W związku z przekazaniem wykonywania diagnostycznych badań laboratoryjnych 
podmiotowi zewnętrznemu, USK wydzierżawił mu (29 października 2013 r.) swoje 
pomieszczenia o powierzchni 225,7 m2 oraz urządzenie laboratoryjne do badania 
osmolarności. Miesięczna stawka dzierżawy wyniosła odpowiednio: 3,4 tys. zł 
(14,90 zł za m2 pomieszczenia) oraz 0,1 tys. zł netto. Przychody netto Szpitala  
z tytułu wydzierżawienia pomieszczeń i ww. urządzenia wyniosły odpowiednio: 

- 41,9 tys. zł i 1,2 tys. zł w 2015 r., 

- 37,4 tys. zł i 1,0 tys. zł w 2016 r. (do 31 października). 
(dowód: akta kontroli str. 247-259) 

Zawarte przez Szpital, na potrzeby zlikwidowanego laboratorium, umowy na 
dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego do pobierania materiału 
biologicznego, a także na dostawę pozostałych materiałów laboratoryjnych, wygasły 
w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 8 stycznia 2014 r. W okresie od 29 października 
2013 r.13 do 31 grudnia 2013 r. koszty Szpitala z tytułu realizacji ww. umów wyniosły 
1,1 tys. zł.  

Główna Księgowa Szpitala wyjaśniła, że Spółka musiała dostosować i wyposażyć 
laboratorium oraz otrzymać wymagane zezwolenia i opinie (m.in. Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej). Dlatego też do 14 grudnia 2013 r. badania diagnostyczne 
wykonywało jeszcze laboratorium Szpitala i ww. koszty dotyczyły wydatków na jego 
funkcjonowanie w tym okresie. 

(dowód: akta kontroli str. 260-285) 

2.4. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

Szpital w latach 2015-2016 (do 31 października) nieterminowo regulował 
zobowiązania wobec podwykonawców świadczeń w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

Zobowiązania wymagalne Szpitala z tytułu zlecania podwykonawcom świadczeń  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, według stanu na dzień: 

                                                      
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm. 
13 Data umowy ze Spółką. 
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- 31 grudnia 2015 r. wyniosły 206,1 tys. zł (w tym: 173,7 tys. zł wobec Spółki  
i 31,7 tys. zł wobec WSSDz) i stanowiły 5,3% zobowiązań wymagalnych 
Szpitala ogółem, 

- 31 października 2016 r. wyniosły 181,2 tys. zł (w tym: 172,7 tys. zł wobec Spółki 
i 8,6 tys. zł wobec Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, dalej: 
„NZOZ”) i stanowiły 5,3% zobowiązań wymagalnych Szpitala ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 286-288) 

Opóźnienia w płatnościach wystąpiły w przypadku 65 faktur VAT na łączną kwotę 
1.205,9 tys. zł, wystawionych w latach 2015-2016 (do 30 września) przez 
wykonawców świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Z ww. kwoty: 

- 231,9 tys. zł Szpital uregulował z opóźnieniem do 30 dni, 

- 196,1 tys. zł – z opóźnieniem od 31 do 60 dni, 

- 317,1 tys. zł – od 61 do 90 dni, 

- 278,5 tys. zł – od 91 do 180 dni, 

- 1,1 tys. zł – powyżej 180 dni (fakturę zapłacono 193 dni po terminie), 

- 181,2 tys. zł – nie zapłacono do 31 października 2016 r. (na koniec października 
2016 r. opóźnienia w płatnościach wynosiły od 2 do 63 dni i dotyczyły czterech 
faktur). 

(dowód: akta kontroli str. 286-287) 

W ww. okresie USK otrzymywał od podwykonawców badań laboratoryjnych 
wezwania do zapłaty, a 18 listopada 2015 r. otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym na kwotę 40,2 tys. zł, wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz 
WSSDz. Poniesione przez Szpital koszty postępowania sądowego wyniosły  
2,9 tys. zł. Zapłacone odsetki, w związku z otrzymaniem od podwykonawców not 
odsetkowych z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, wyniosły  
w ww. okresie łącznie 0,5 tys. zł, w tym 0,3 tys. zł w związku z otrzymaniem  
ww. nakazu zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 286-287 i 289-291) 

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że przyczyną nieterminowego dokonywania przez Szpital 
płatności za faktury wystawione w latach 2015-2016 (do 30 września) była utrata 
płynności finansowej, spowodowana brakiem możliwości zapłaty przez NFZ za 
procedury ponadlimitowe wykonywane dla pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 45-50) 

Na podstawie ugód, zawartych z NFZ 13 lutego 2015 r. i 12 lutego 2016 r., 
dotyczących m.in. rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne (odpowiednio za 2014 r. i 2015 r.) Szpital zrzekł się w tym 
zakresie świadczeń w łącznej kwocie 1.030,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 292-306) 

Badanie 20 faktur VAT, na łączną kwotę 735,2 tys. zł, wystawionych na rzecz 
Szpitala z tytułu wykonania w latach 2015-2016 (do 31 sierpnia) laboratoryjnych 
badań diagnostycznych (w tym 10 faktur wystawionych przez Spółkę i 10 – 
WSSDz), wykazało m.in., że określone w załącznikach do faktur ceny za 
zrealizowane świadczenia zdrowotne były zgodne z zawartymi umowami14. 
Wszystkie ww. faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez 
pracownika Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 307-311) 

                                                      
14 Ceny świadczeń zdrowotnych zbadano na podstawie: wyszczególnionych w załączniku do faktury rodzajów badań o 
wartości powyżej 1,0 tys. zł (Spółka) lub rodzajów badań mikrobiologicznych zaplanowanych do zlecenia w okresie 
obowiązywania umowy w łącznej ilości powyżej 1,0 tys. sztuk (WSSDz).  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność w badanym obszarze. 

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

3.1.1. Laboratoryjne badania diagnostyczne finansowane ze środków publicznych 
wykonywano w USK w latach 2015-2016 (do kontroli NIK) w ramach następujących 
zakresów świadczeń: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 
podstawowa opieka zdrowotna i rehabilitacja lecznicza. 

W ramach leczenia szpitalnego i rehabilitacji leczniczej dostęp do badań diagnostyki 
laboratoryjnej zapewniony był przez USK całodobowo w sposób ciągły,  
bez konieczności wpisywania się w kolejkę oczekujących na wykonanie badań  
w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Zlecone przez lekarza w Szpitalu 
badania diagnostyczne wykonywane były przez laboratorium szpitalne  
i podwykonawców na bieżąco (nie występowała potrzeba wcześniejszej rejestracji 
na wykonanie badań w ww. rodzajach świadczeń zdrowotnych). 

W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej 
badania realizowane były na bieżąco w godzinach 8.00-18.00, tj. w godzinach pracy 
poszczególnych poradni, na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza  
w systemie informatycznym. 

W żadnym z ww. czterech rodzajach świadczeń nie występowały kolejki 
oczekujących na wykonanie badań laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 312-313 i 379) 

3.1.2. Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala 
posiadał informacje o zakresie badań realizowanych przez laboratorium własne  
i podwykonawców, poprzez wgląd do systemu informatycznego Medicus.  
W systemie tym, w zakładce zlecenia, wybierane było badanie z listy badań 
możliwych do wykonania (wykonywanych przez podwykonawców i laboratorium 
szpitalne). O sposobie przygotowania pacjenta do badania, zasadach pobierania 
materiału, sposobie dokumentowania i autoryzacji wyników badań oraz o czasie 
realizacji badania personel medyczny informowany był na szkoleniach 
wewnętrznych, poprzez zapoznanie się z procedurami i instrukcjami w tym zakresie, 
potwierdzając ten fakt swoim podpisem. Personel medyczny informowany był na 
bieżąco o zasadach wartości referencyjnych (na wyniku badania diagnostycznego 
wskazany był jego zakres referencyjny). 

(dowód: akta kontroli str. 312-359) 

Jak wyjaśniła Przełożona Pielęgniarek Szpitala, personel medyczny poszczególnych 
komórek organizacyjnych nie był obligatoryjnie informowany o metodach 
badawczych i niepewności pomiarów w diagnostyce laboratoryjnej, gdyż profil 
badań w poszczególnych komórkach był zróżnicowany. Informacje o metodach 
badawczych i niepewności pomiarów dla danego badania dostępne były do wglądu 
w laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 312-313) 

3.1.3. W przypadku konieczności zlecenia badania innego niż wykonywane przez 
laboratorium własne lub laboratoria podwykonawców, Szpital posiadał procedurę 
określoną w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym 
zarządzeniem Dyrektora z 16 maja 2014 r. Zgodnie z tym regulaminem zamówienia 
o wartości poniżej 2.000 euro realizuje się bez dodatkowych procedur,  
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z zastrzeżeniem poszanowania zasad oszczędności, gospodarności i rzetelności  
w wydatkowaniu środków publicznych, po określeniu przez osobę odpowiedzialną 
merytorycznie za dany przedmiot zamówienia konieczności dokonania zakupu, 
zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem oraz po przeprowadzeniu procedury 
rozeznania cenowego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Decyzję o udzieleniu 
zamówienia podejmuje dyrektor po zaopiniowaniu wydatku przez głównego 
księgowego. 

(dowód: akta kontroli str. 360-375) 

3.1.4. Badanie dokumentacji medycznej 12 zabiegów planowych, 
przeprowadzonych w ramach dwóch najczęściej wykonywanych przez Szpital 
świadczeń (tj. operacja przepukliny brzucha z wszczepem oraz duże zabiegi nosa), 
wykazało, że nie wystąpiły przypadki wykonania przez pacjentów, przed przyjęciem 
na oddział, badań diagnostyki laboratoryjnej we własnym zakresie. Badania te 
zostały wykonane ze środków publicznych w ramach udzielanego świadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 376-377) 

3.2. Badania wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym 

W latach 2015-2016 (do 31 października) w Pracowni Immunologii wykonano 
łącznie 7,2 tys. badań laboratoryjnych, w tym: 3,8 tys. badań w 2015 r. i 3,4 tys.  
w 2016 r. (do 31 października). Były to wyłącznie badania serologiczne, w których 
największy udział w tym okresie stanowiły badania grup krwi (70,4%, tj. 5,1 tys. 
badań, w tym 2,7 tys. w 2015 r. i 2,4 tys. w 2016 r., do 31 października). 
Wykonywano również badania w zakresie wykrywania przeciwciał odpornościowych 
(18,5%, tj. 1,3 tys. badań, w tym odpowiednio: 0,7 tys. i 0,6 tys.) oraz w zakresie 
zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi (11,1%, tj. 0,8 tys. badań, w tym 
odpowiednio 0,5 tys. i 0,3 tys.). 

(dowód: akta kontroli str. 378) 

W ramach realizacji umów zawartych z NFZ wykonano następującą liczbę badań: 

- w 2015 r. – 136,4 tys., w tym: 109,6 tys. w ramach leczenia szpitalnego, 15,7 tys. – 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 10,9 tys. – podstawowej opieki zdrowotnej  
i 0,2 tys. – rehabilitacji leczniczej, 

- w 2016 r. (do 31 października) – 127,8 tys., w tym: 100,4 tys. w ramach leczenia 
szpitalnego, 17,3 tys. – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 9,6 tys. – 
podstawowej opieki zdrowotnej i 0,5 tys. – rehabilitacji leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 379) 

W ramach podstawowej opieki specjalistycznej wykonano następujące badania 
laboratoryjne: 

- biochemiczne i immunochemiczne, których w 2015 r. i 2016 r. (do 31 października) 
wykonano odpowiednio: 7,1 tys. i 5,8 tys. badań, 

- hematologiczne, odpowiednio w ww. latach: 2,2 tys. i 2,1 tys. badań, 

- moczu, odpowiednio: 1,0 tys. i 0,8 tys. badań, 

- układu krzepnięcia, odpowiednio: 0,4 tys. i 0,7 tys. badań, 

- mikrobiologiczne, odpowiednio: 63 i 121 badań, 

- kału, odpowiednio: 65 i 26 badań. 
(dowód: akta kontroli str. 380) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) Szpital zlecał sześciu podmiotom 
wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych, poza badaniami 
wykonywanymi przez Pracownię Immunologii. Badania realizowane przez 
podwykonawców na podstawie zawartych umów stanowiły w obu latach objętych 
kontrolą po 97,7% badań wykonywanych przez Szpital. Wartość badań zlecanych 
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na zewnątrz wyniosła 849,3 tys. zł w 2015 r. i 745,6 tys. zł w 2016 r.  
(do 31 października). W 2015 r. badania zlecano głównie Spółce (98,0% badań, 
m.in. badania hematologiczne, biochemiczne i immunochemiczne) oraz WSSDz 
(1,9%, badania mikrobiologiczne), a 0,1% badań zlecono trzem podmiotom.  
W 2016 r. (do 31 października) zlecano je: Spółce (97,4% badań), WSSDz (1,1%) 
oraz NZOZ (1,4%), a 0,1% badań zlecono dwóm podmiotom.  

(dowód: akta kontroli str. 371 i 381) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

Laboratorium, podobnie jak inne laboratoria wykonujące na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej, nie 
posiadało akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w lokalizacji udzielania 
świadczeń (uzyskanie akredytacji nie było wymagane przepisami prawa  
i procedurami Szpitala). 

(dowód: akta kontroli str. 382-385) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych 

Kierownik Pracowni Immunologii opracował procedury dotyczące czynności 
laboratoryjnej immunologii transfuzjologicznej, oceny ich jakości i wartości 
diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badania. Zostały 
one zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala oraz zaakceptowane przez Dyrektora 
RCKiK. Obejmowały one procedurę: pobierania próbek krwi na badania 
serologiczne, przyjmowania próbek krwi do badań serologicznych, wykonywania  
i dokumentacji badań serologicznych, oznaczania grup krwi układu AB0 i Rh, próby 
zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi mikrometodą Diamed, 
wykrywania przeciwciał odpornościowych mikrometodą Diamed, zasad trwałej 
dokumentacji wyniku badania grupy krwi, wydawania wyników badań 
serologicznych, walidacji odczynników, przygotowania próbek do przesłania na 
badania konsultacyjne, postępowania przy pobieraniu i przekazywaniu próbek krwi 
pacjentów kierowanych na badania grup krwi i przeciwciał odpornościowych, 
wykonywania międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości – Diamed Quality 
Control Survey – Basic. 

Wyżej wymienione procedury były zgodne ze standardami jakości, określonymi  
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r.  
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych  
i mikrobiologicznych15. Określały bowiem sposób postępowania przy: zlecaniu 
badania, pobraniu materiału, jego transporcie, przyjmowaniu do badań  
i przechowywaniu, a także metody badawcze, zapewnienie jakości badań oraz 
przedstawianie i wydawanie sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 386-452) 

Praktyczne zastosowanie ww. procedur zbadano na podstawie analizy dokumentacji 
z przebiegu czterech zleconych do wykonania badań, tj. po dwa badania oznaczenia 
grup krwi i próby zgodności serologicznej przed przetoczeniem – z 16 i 17 listopada 
2015 r. oraz z 16 i 17 listopada 2016 r. 

Zgodnie z punktem 5.10 obowiązującej w Pracowni Immunologii „Procedury 
wykonywania i dokumentacji badań serologicznych”: „badania wykonywane  

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 1665 
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w pracowni serologii transfuzjologicznej odczytuje się i protokołuje z udziałem 
dwóch osób. Osoby wykonująca i autoryzująca składają podpis w książce”,  
tj. w książce badań grup krwi lub badań serologicznych przed przetoczeniem krwi. 
Ponadto zgodnie z procedurą wydawania wyników badań serologicznych (punkt 
5.1.): „wyniki badań grup krwi i prób zgodności odczytuje się i protokołuje z udziałem 
dwóch osób”. Również w procedurze oznaczania grup krwi układu AB0 i Rh,  
w punkcie 5.4 określono, że „badanie odczytują dwie osoby: jedna odczytuje 
reakcje, druga zapisuje protokół w książce, następnie zamieniają się rolami.”  

Wyniki trzech z ww. badań, tj. z 16 listopada 2015 r. oraz z 16 i 17 listopada 2016 r. 
zaprotokołowane i autoryzowane zostały przez jedną osobę. Kierownik Pracowni 
Immunologii wyjaśniła, że: „Wynikało to z faktu, iż badania pilne oraz konieczne do 
zabiegu operacyjnego muszą być wykonane, a ich wyniki wydane niezwłocznie.  
W przypadku, gdy w książkach badań podpisała się jedna osoba za wykonującą 
badanie i je autoryzującą, to badanie to zostało odczytane i wpisane przez jedną 
osobę. Diagnosta laboratoryjny mający uprawnienia do wykonywania badań 
serologicznych jest pracownikiem samodzielnym, uprawnionym do podpisu  
w miejscu wykonania i autoryzowania badania. Nadmieniam, że w 2015 r. 
pracowałam w pełnym wymiarze godzin, a od lipca 2016 r. na pół etatu.” 

(dowód: akta kontroli str. 76-77, 394-396, 401-404, 419-421 i 452-462) 

Zgodnie §29 ust. 7 i §35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie leczenia krwią, wyniki 
badań grup krwi i prób zgodności wykonywanych przy zastosowaniu technik 
manualnych mogą być odczytywane i wpisywane przez jedną osobę jedynie  
w przypadku badań wykonywanych poza podstawowymi godzinami funkcjonowania 
podmiotu leczniczego określonymi w jego regulaminie organizacyjnym. 

Regulamin organizacyjny USK nie określał podstawowych godzin funkcjonowania 
Szpitala. P.o. Dyrektora wyjaśnił, że podstawowym czasem pracy oddziałów 
szpitalnych są godziny 7:25-15:00. 

Nie udokumentowano godzin wykonania ww. trzech badań (procedury nie określały 
takiego obowiązku).  

(dowód: akta kontroli str. 108-110, 120, 122, 386-451, 455-462 i 467-470) 

Według prowadzonej przez Pracownię Immunologii Książki raportów, 
dokumentującej (zgodnie z §29 ust. 8 rozporządzenia ws. leczenia krwią) przebieg 
pracy pracowni, podczas pracy jednej osoby w godzinach 7:25-15:00,  
tj. w podstawowych godzinach pracy oddziałów szpitalnych, wykonano m.in.:  
16 badań grup krwi (w dniu 17 sierpnia 2016 r.), 18 badań grup krwi  
(17 października 2016 r.), osiem badań grup krwi i dwie próby zgodności (17 
listopada 2016 r.), co było niezgodne z §29 ust. 7 i §35 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie leczenia krwią. Było to również niezgodne z przytoczonymi powyżej 
procedurami wewnętrznymi, tj. procedurą wykonywania i dokumentacji badań 
serologicznych (pkt 5.10), procedurą wydawania wyników badań serologicznych 
(punkt 5.1.), procedurą oznaczania grup krwi układu AB0 i Rh (pkt 5.4.), 
określającymi, że wyniki badań serologicznych odczytuje się i protokołuje przy 
udziale dwóch osób. 

(dowód: akta kontroli str. 394-396, 401-404, 419-421 i 463-466) 

Na pytanie dlaczego Szpital, w związku ze zmianą od 1 lipca 2016 r. wymiaru czasu 
pracy kierownika Pracowni Immunologii z pełnego etatu na ½, nie zapewnił 
warunków, aby wyniki badań serologicznych wykonywanych w podstawowych 
godzinach funkcjonowania Szpitala odczytywane były i wpisywane z udziałem 
dwóch osób p.o. Dyrektora wyjaśnił, że:  „Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym 
RCKiK o spełnienie obowiązku odczytywania i wpisywania badań w Pracowni 
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nieprawidłowości 
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Immunologii były dokonywane przez dwie osoby, co zostało odnotowane w księgach 
raportów w ww. pracowni. Harmonogram pracy tej pracowni określa czas pracy 
jednego pracownika na pierwszej zmianie, tj. 7:25 do 15:00 oraz drugiego 
pracownika na zasadzie pełnionego dyżuru pod telefonem, który był przyzywany do 
odczytywania i autoryzacji wyników, co odnotowano w raportach.” 

(dowód: akta kontroli str. 467-470) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela ww. wyjaśnień. Należy bowiem zauważyć,  
że w harmonogramach pracy, podpisanych przez kierownika Pracowni Immunologii, 
oraz w książce raportów, podpisanych przez pracującego w danym dniu diagnostę 
laboratoryjnego, odnotowano, że 17 sierpnia 2016 r. i 17 października 2016 r.  
w godzinach 7:25-15:00 pracę w Laboratorium świadczyła wyłącznie jedna osoba,  
a dyżury telefoniczne, podczas których nie odnotowano wezwań, rozpoczynały się 
od godz. 15:00. Według książki raportów, w dniu 17 listopada 2016 r., w godzinach 
7:25-15:00 oraz 15:30-20:30 w Laboratorium pracę świadczył jeden diagnosta  
(tj. J.B. do 15:00 i I.K. od 15:30), a dyżur telefoniczny, podczas którego nie 
odnotowano wezwań do wykonania badań serologicznych, rozpoczął się o godzinie 
20:30. 

(dowód: akta kontroli str. 117-119, 463-466 i 836-837) 

Kontrola, przeprowadzona w Pracowni Immunologii przez RCKiK  w dniu  
20 września 2016 r., zaleciła m.in. odczytywanie i protokołowanie przez dwie osoby 
wyników badań oznaczenia grup krwi wykonywanych metodami manualnymi  
w godzinach pracy regulaminowej. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, w dniu 
12 października 2016 r. Kierownik Pracowni podała m.in., że zatrudniona została 
trzecia osoba, aby możliwe było odczytywanie i protokołowanie badań przez dwóch 
pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 471-475) 

NIK zwraca uwagę, że diagnosta laboratoryjny, zatrudniony przez Szpital w dniu  
3 października 2016 r. na umowę-zlecenie16 (w związku z realizacją ww. zalecenia 
pokontrolnego), świadczył w październiku i listopadzie 2016 r. usługi głównie poza 
podstawowymi godzinami funkcjonowania Szpitala. Na przypadających  
w ww. miesiącach 41 dni roboczych wykonywał on pracę w godzinach 7:25-15:00 
przez 11 dni, w tym 3 dni – po 7 godzin i 35 minut, 1 dzień – 2 godziny i 30 minut  
i 7 dni – po 15 minut, co nie w pełni umożliwiało odczytywanie i protokołowanie 
badań z udziałem dwóch osób. 

(dowód: akta kontroli str. 86-88, 117-119, 467-470, 474 i 835-837) 

Według harmonogramów pracy Pracowni Immunologii za październik i listopad  
2016 r., spośród 41 dni roboczych przypadających w ww. miesiącach  
jednoczesna praca dwóch osób w godzinach 7:25-15:0017 wystąpiła w przypadku  
8 dni roboczych, w tym: w przypadku 7 dni przez 15 minut (od godz. 14:45 do 15:00) 
i jednego dnia przez 2,5 godziny (od godz. 12:30 do 15:00). Godziny dyżurów 
telefonicznych w ww. miesiącach ustalone były poza podstawowymi godzinami 
pracy Szpitala (tj. poza godzinami 7:25-15:00). 

(dowód: akta kontroli str. 117-120) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

Kadra medyczna poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala została 
zapoznana z procedurami i instrukcjami opisującymi prawidłowe postępowanie 
podczas realizacji poszczególnych czynności fazy przedanalitycznej, obejmującymi 

                                                      
16 Zawarta z poprzednim diagnostą laboratoryjnym umowa zlecenie została rozwiązana z dniem 5 września 2016 r. 
17 Godziny wykazane w harmonogramach za październik i listopad 2016 r. jako podstawowe godziny pracy. 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

17 

m.in. sposób wypełniania skierowań na badania, przygotowania pacjenta i jego 
identyfikacji, zasady i sposób pobierania materiału biologicznego, zasady jego 
przechowywania i transportu. Kadra medyczna Szpitala zobowiązała się do 
stosowania ww. procedur. 

(dowód: akta kontroli str. 317-321 i 476) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) wystąpiły cztery błędy przedlaboratoryjne 
w ramach badań wykonywanych w Pracowni Immunologii. Dotyczyły one 
rozbieżności między danymi osobowymi pacjenta na skierowaniu i na pobranych 
próbkach krwi oraz błędnego numeru PESEL na skierowaniu na badania. 

Kierownik Laboratorium wyjaśniła, że analiza błędów prowadzona jest na bieżąco. 
Wnioski z przeprowadzanych analiz przekazywane są m.in. na odbywających się co 
pół roku spotkaniach Komitetu Transfuzjologicznego, w których uczestniczy m.in. 
dyrektor, ordynatorzy oddziałów i lekarz transfuzjonista. Analiza błędów 
przedstawiana była również m.in. na szkoleniach personelu medycznego 
zajmującego się m.in. pobieraniem, przechowywaniem i transportowaniem próbek 
materiału biologicznego do badań serologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77 i 477) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzano szkolenia m.in. w zakresie 
przygotowania pacjentów do badań laboratoryjnych, pobierania materiału, jego 
przechowywania i transportu, przygotowywania formularzy zleceń i stosowania 
kodów kreskowych. W poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala 
przeprowadzono 33 szkolenia w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 478-482) 

4.3.2. Faza analityczna 

W Pracowni Immunologii kontrolowano, trzy razy na dobę, temperaturę 
pomieszczenia, w którym wykonywano czynności diagnostyki laboratoryjnej, 
zapisując jej wynik w prowadzonym rejestrze kontroli temperatury. Temperatura  
w Laboratorium w październiku 2016 r. odpowiadała jej zakresowi określonemu  
w §27 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia ws. leczenia krwią. W rejestrze tym zapisywano 
również temperaturę w lodówkach, w których przechowywano m.in. odczynniki.  

(dowód: akta kontroli str. 483-487) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) nie występowały błędy fazy analitycznej 
przy wykonywaniu badań serologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

Atesty/certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach ochrony 
zdrowia posiadały cztery znajdujące się na wyposażeniu laboratorium urządzenia 
(był to sprzęt dzierżawiony przez Szpital). Atestów takich nie posiadały: wirówka 
laboratoryjna i łaźnia wodna do rozmrażania osocza. 

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że urządzenia te zakupione były jeszcze przez 103 Szpital 
Wojskowy, a następnie po przekształceniu Szpitala przekazane do dalszego 
użytkowania przez USK. Podał, że Szpital aktualnie nie posiada 
atestów/certyfikatów do tych urządzeń. Sprzęt jest na bieżąco walidowany w celu 
dopuszczenia do bezpiecznego użytkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 132-135 i 488-489) 

W ww. okresie Laboratorium uczestniczyło w Międzynarodowym Programie 
Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznej DiaMed/Bio-Rad.  
W programie tym, którym objęto cały zakres wykonywanych badań laboratoryjnych, 
Pracownia uzyskała pozytywny wynik oceny jakości badań. Coroczna kontrola 
jakości badań, zakończona wynikiem pozytywnym, przeprowadzana była również 
przez RCKiK, na podstawie § 29 ust. 3 rozporządzenia ws. leczenia krwią. 

(dowód: akta kontroli str. 490-496) 
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4.3.3. Faza postanalityczna 

Opracowane przez Kierownika Pracowni Immunologii procedury zapewniały 
właściwe postępowanie na etapie postanalitycznym. Określono w nich m.in. 
autoryzowanie wyników badań przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych, 
umieszczanie w sprawozdaniach z badań informacji niezbędnych dla prawidłowej 
interpretacji wyników badań, prowadzenie i zachowanie dokumentacji medycznej  
i analitycznej w celu umożliwienia odtworzenia okoliczności i sposobu wykonania 
badania oraz sposób postępowania przy badaniach konsultacyjnych, gdy przy 
oznaczaniu grupy krwi, badaniu przeciwciał, próbie zgodności natrafiono na 
trudności. 

(dowód: akta kontroli str. 386-451) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) w Laboratorium nie stwierdzono błędów 
fazy postanalitycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Badanie wybranych losowo 50 skierowań na badanie i wyników badań 
laboratoryjnych wykonanych w latach 2015-2016 (do 31 października) przez 
Laboratorium, w tym 25 badań grup krwi/obecności przeciwciał odpornościowych  
i 25 prób zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi, wykazało m.in., że: 

- skierowania na badanie serologiczne i wyniki badania zawierały informacje 
wymagane procedurami Pracowni Immunologii (były zgodne ze wzorami 
określonymi w tych procedurach), 

- średni czas od pobrania materiału biologicznego do dostarczenia  
go i zarejestrowania w Laboratorium wyniósł 2 godziny i 42 minuty;  

- spośród 50 badań, 23 próbki krwi dostarczono do Laboratorium do godziny  
od pobrania materiału, 16 próbek – po upływie od jednej do trzech godzin  
od pobrania, osiem próbek – po upływie od trzech do 10 godzin, a trzy próbki  
po upływie ponad 10 godzin od pobrania (tj. od 15 godzin i 35 minut do 22 godzin 
i 55 minut), 

- 49 badań wykonano w dniu dostarczenia próbki do Laboratorium, a jedno – 
następnego dnia; w Laboratorium nie dokumentowano czasu (godziny i minuty) 
wykonania badania i autoryzacji jego wyniku (procedury Pracowni Immunologii 
nie nakładały na jej pracowników takiego obowiązku) – dokumentowano datę 
wykonania badania. 

(dowód: akta kontroli str. 497-503) 

Umowy z podwykonawcami na wykonywanie diagnostyki laboratoryjnej określały 
terminy ich realizacji. Umowa z 30 października 2013 r., zawarta z WSSDz na 
badania mikrobiologiczne określała, że czas oczekiwania na wynik będzie 
maksymalnie skrócony, zależnie od rodzaju i charakteru badania. Wstępny wynik 
badania powinien zostać podany w maksymalnie szybkim czasie, nie dłuższym niż 
24 godziny i dostarczony w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. Szpital dopuszczał 
dłuższy czas oczekiwania na wynik, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej taką konieczność 

Na próbie 25 badań mikrobiologicznych ustalono, że ich wyniki Szpital otrzymał  
w czasie określonym w umowie (maksymalny czas dostarczenia wyniku wyniósł  
w badanej próbie 26 godzin i 38 minut, przy 72-godzinnym czasie umownym).  

(dowód: akta kontroli str. 504-505 i 616-666) 

Umowa z 29 października 2013 r., zawarta ze Spółką określała, że czas 
oczekiwania na wynik badania diagnostyki laboratoryjnej w trybie standardowym 
wynosi nie więcej niż godzina od momentu dostarczenia materiału do badania do 
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laboratorium, a w trybie pilnym – do 30 minut. W przypadku, jeżeli procedura 
wykonania badania wynikająca z właściwości urządzenia laboratoryjnego była 
dłuższa i przyjmujący zamówienie potwierdził to, na żądanie, dokumentami 
producenta urządzenia, badanie winno być wykonane w terminie nie dłuższym niż 
czas trwania procesu plus 15 minut od momentu dostarczenia materiału do badania 
do laboratorium. W umowie określono również, że w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach termin realizacji badań może być przedłużony po uprzednim 
uzgodnieniu z osobą upoważnioną przez udzielającego zamówienie w formie 
pisemnej lub telefonicznej.  

Na próbie 25 badań laboratoryjnych, wykonanych przez Spółkę w latach 2015-2016  
(do 31 października), ustalono, że:  

• Pięć badań, w tym trzy badania w zakresie anty-Varicella-Zoster IgG oraz dwa 
badania w zakresie antygenu nowotworowego HE4 nie były wyszczególnione  
w ww. umowie. Badania te, zlecone w trybie standardowym, wykonano w 2015 r. 
w laboratorium podwykonawcy Spółki (tzw. badania wysyłkowe) i dotyczyły one 
pacjentów przychodni Szpitala. Szpital otrzymał ich wyniki po upływie od  
28 godzin i 4 minut do 172 godzin i 10 minut od dostarczenia próbek  
do laboratorium Spółki. Cena jednostkowa tych badań wynosiła odpowiednio: 
19,85 zł i 42,58 zł. P.o. Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że zlecono je na podstawie 
§2 ust. 5 ww. umowy, zgodnie z którym udzielający zamówienia w razie 
potrzeby może zlecić badania laboratoryjne, które nie były przewidziane na 
etapie przygotowywania postępowania konkursowego, a podstawą ich 
wykonania jest zlecenie podpisane przez lekarza zlecającego, po uprzednim 
ustaleniu jego ceny. 

• Spośród 20 badań, objętych ww. mową, trzy (15%) wykonano z opóźnieniem od 
22 minut do godziny i 16 minut w stosunku do terminu umownego. Dotyczyło to 
badań w zakresie prolaktyny, wykonanych w trybie standardowym na rzecz 
pacjentów przychodni. P. o. Dyrektora wyjaśnił, że termin ich wykonania został 
uzgodniony z lekarzem zlecającym, zgodnie z §2 ust. 3 umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 504-547, 616-638, 649-666 i 826-829) 

4.5. Transport materiału biologicznego 

Pracownia Immunologii posiadała procedurę transportu materiału biologicznego. 
Określała ona m.in., że materiał powinien być transportowany w pozycji pionowej,  
w sztywnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach transportowych, opisanych jako 
„materiał zakaźny”, czas transportu powinien być dokumentowany, osoby 
transportujące materiał do pracowni powinny posiadać jednorazowe rękawice, 
próbki powinny być transportowane bezpośrednio po pobraniu (nie dłużej niż 24 
godziny od pobrania), a do czasu transportu przechowywane w lodówce  
w temperaturze od 4° do 8°C. Pracownik laboratorium, przyjmując próbkę do 
badania wraz z dołączonym skierowaniem, powinien sprawdzić czytelne jej opisanie 
oraz zgodność  danych na próbce i na skierowaniu. 

Laboratorium nie posiadało zewnętrznych punktów pobrań. Materiał biologiczny, 
pobrany na danym oddziale szpitalnym, transportowany był przez jego personel  
medyczny. Analiza dokumentacji 10 badań laboratoryjnych (po 5 z 2015 r. i 2016 r.) 
wykazała, że zgodnie z procedurą Pracowni Immunologii udokumentowano czas 
pobrania materiału i otrzymania próbki, a czas transportu próbki od momentu jej 
pobrania nie przekraczał określonych w procedurze 24 godzin, wynosząc przy 
siedmiu badaniach od 30 minut do dwóch godzin i 15 minut, a w przypadku 
materiału pobranego w niedzielę rano (trzy próbki): od 21 godzin i 20 minut  
do 22 godzin i 50 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 446-447 i 557-559) 
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Szpital otrzymał od podwykonawców, tj. Spółki, WSSDz oraz NZOZ, opracowane 
przez nich procedury transportu materiału do badań. Procedura Spółki określała 
sposób transportu próbki z oddziałów szpitalnych do znajdującego się na terenie 
USK punktu przyjęć materiału w laboratorium Spółki, w tym określała m.in. 
przygotowanie pojemnika do transportu, jego oznakowanie, sprawdzanie 
oznakowania probówek. Procedury przekazane Szpitalowi przez obu 
podwykonawców badań mikrobiologicznych (tj. przez WSSDz i NZOZ) określały 
natomiast m.in. miejsce i godziny przyjmowania materiału do badań oraz warunki ich 
przechowywania. Szpital posiadał również własną procedurę transportu materiału do 
badań mikrobiologicznych, określającą m.in. transport materiału na terenie Szpitala 
(m.in. obowiązek dostarczenia go do Izby Przyjęć), sposób jego dokumentowania  
(w Księdze badań mikrobiologicznych), a także transport do zewnętrznego 
laboratorium podwykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 322-346, 357-359 i 560-586) 

Analiza dokumentacji transportu 10 próbek (po 5 z 2015 r. i 2016 r.) do badań 
mikrobiologicznych wykonywanych przez laboratoria zewnętrzne wykazała,  
że przebiegał on zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą. Próbki dostarczane 
były przez personel medyczny danego oddziału lub poradni specjalistycznej do Izby 
Przyjęć, przechowywane, w zależności od wymogów: w temperaturze pokojowej,  
w cieplarce lub chłodziarce, skąd przewożono je do właściwego laboratorium.  
W 2015 r. próbki do badań Szpital przewoził własnym transportem, a w 2016 r. 
usługi te świadczył podwykonawca (umowa z 3 lutego 2016 r. na wykonywanie 
usługi transportu medycznego: specjalistycznego i podstawowego). W latach  
2015-2016 (do 31 października) próbki do badań mikrobiologicznych transportowano 
do laboratoriów na terenie Olsztyna na odległość ok. 3 km. 

(dowód: akta kontroli str. 548-556 i 587-609) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność w badanym obszarze. 

5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

5.1. Umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

5.1.1. W latach 2015-2016 (do 31 października), świadczenia w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej realizowało na rzecz Szpitala sześciu 
podwykonawców, na podstawie obowiązujących w tym okresie siedmiu umów. 
Badanie dwóch umów o największej wartości, tj. umowy z 29 października 2013 r. 
zawartej ze Spółką w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz umowy  
z 30 października 2013 r. z WSSDz w zakresie badań mikrobiologicznych wykazało 
m.in., że:  

- umowy zawarto na realizację świadczeń w rodzaju i w zakresie ustalonym  
w konkursie ofert (w dokumentacji konkursowej i w ofercie) – zawierały one 
odpowiednio: 217 i 25 rodzajów badań diagnostycznych, 

- określone w umowach wynagrodzenia były zgodne ze złożonymi ofertami, 

- w umowach ujęto, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 1-3, 5-7 i 9 ustawy o działalności 
leczniczej, m.in.: zakres świadczeń zdrowotnych, sposób organizacji udzielania 
świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń 
zdrowotnych, rodzaj i sposób kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienia 
przekazuje przyjmującemu zamówienie z tytułu realizacji zamówienia, zasady 
rozliczeń oraz zasady i terminy przekazywania należności, tryb przekazywania 
udzielającemu zamówienia informacji o realizacji przyjętego zamówienia 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz  zobowiązanie przyjmującego zamówienie do prowadzenia określonej 
sprawozdawczości statystycznej. 

W obu umowach, zawartych na okres 60 miesięcy, zagwarantowano całodobową 
dostępność usług. Określono w nich również m.in., że usługi te powinny być 
świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia zgodne z aktualnymi 
przepisami prawa, na sprzęcie zapewniającym ich wysoką jakość i posiadającym 
certyfikaty dopuszczenia do obrotu. W umowach określono również, że przyjmujący 
zamówienie powinien poddawać się kontroli NFZ w zakresie określonych przez ten 
fundusz wymagań i standardów. 

(dowód: akta kontroli str. 610-666) 

1. W zawartych ze Spółką i WSSDz umowach na świadczenia zdrowotne w zakresie 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej i badań (odpowiednio 29 października 2013 r.  
i 30 października 2013 r.)  nie wprowadzono zapisu o przyjęciu przez przyjmującego 
zamówienie obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego 
zamówienia, co było wymagane art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 611-666) 

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że według komentarza do ustawy o działalności leczniczej18, 
ww. przepis jest wskazówką w procesie formułowania umowy, nie zaś przepisem 
bezwzględnie obowiązującym. Zdaniem p.o. Dyrektora obowiązek poddania się 
kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie realizowany jest  
w szeregu zapisach obu umów i w szczegółowych warunkach konkursu ofert.  
Na przykład, Spółka zobowiązana została do przekazywania informacji  
i sprawozdań z wykonywanych badań oraz do zapewnienia wiarygodności wyników 
w oparciu o zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę wszystkich parametrów oznaczonych 
w laboratorium, a także do udostępnienia wyników ze swojej bazy danych.  
W przypadku zaś umowy z WSSDz został on zobowiązany do dostarczania 
Zespołowi i Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych danych dotyczących m.in. 
ilości wykonanych rocznie wszystkich badań mikrobiologicznych, z rozbiciem na 
rodzaje badań, z wyszczególnieniem liczby pacjentów, u których je wykonano. 
WSSDz zobowiązany został również m.in. do dostarczania analizy badań 
mikrobiologicznych, spisu aparatury pomiarowo-badawczej oraz walidacji metod 
badań mikrobiologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 45-50) 

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem p.o. Dyrektora. Zdaniem NIK, wskazane   
w art. 27 ust. 4 ustawy elementy winny mieć odniesienie w zapisach umowy. 
Przedstawione powyżej przykłady zapisów umownych dotyczą głównie trybu 
przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o jego realizacji  
(tj. przekazywania wyników badań), czy też prowadzenia określonej 
sprawozdawczości statystycznej, co było wymagane art. 27 ust. 4 pkt 7 i 9  
ww. ustawy. W obu umowach (oraz w szczegółowych warunkach konkursu ofert) 
Szpital nie zagwarantował sobie możliwości przeprowadzenia bezpośredniej kontroli 
w miejscu wykonywania świadczeń przez przyjmującego zamówienie. 

2. W zawartych ze Spółką i WSSDz umowach na świadczenia zdrowotne w zakresie 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej (odpowiednio 29 i 30 października 2013 r.)  
nie zawarto postanowienia odnoszącego się do okresu wypowiedzenia, co było 
wymagane art. 27 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 610-666) 

                                                      
18 Komentarz do ustawy o działalności leczniczej (red. F. Grzegorczyk), LexisNexis 2013 (autor komentarza do art. 27 ustawy 
– Urszula Walasek-Walczak). 
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Zdaniem p.o. Dyrektora w obu umowach określono, że udzielający zamówienia 
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
przyjmującego zamówienie, co w jego ocenie najlepiej zabezpieczało interes 
Szpitala. 

 (dowód: akta kontroli str. 45-50) 

Również tego stanowiska p.o. Dyrektora Najwyższa Izba Kontroli nie podziela. 
Powyższa sytuacja dotyczy bowiem wyłącznie rozwiązania ww. umów z przyczyn 
leżących po stronie przyjmującego zamówienie. Nie określono w nich natomiast 
okresu ich wypowiedzenia z innych przyczyn, a przyjęto postanowienie, że mogą 
zostać rozwiązane w drodze porozumienia stron. 

(dowód: akta kontroli str. 616-666) 

Umowa na wykonywanie badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej, zawarta  
z NZOZ w dniu 7 lipca 2016 r., określała m.in., że może być ona rozwiązana  
w drodze porozumienia stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 667-676) 

5.1.2. Umowa ze Spółką zmieniana była dwukrotnie. Aneks z 29 października 2013 r. 
dotyczył zobowiązania przyjmującego zamówienie do stosowania przy świadczeniu 
zamawianych usług nowoczesnego laboratoryjnego systemu informatycznego, 
kompatybilnego z systemem wprowadzanym przez Szpital, posiadającego 
wymagane funkcjonalności. Aneksem z 31 grudnia 2014 r., katalog 217 badań 
diagnostycznych rozszerzono o badanie HIV 1/2 , HCV, HBV badanie przesiewowe 
metodą NAT. Natomiast do umowy z WSSDz wprowadzono zapis o obowiązku 
poddania się kontroli ze strony NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 611-648) 

5.1.3. W latach 2015-2016 (do 31 października) Szpital nie przeprowadzał kontroli  
u podwykonawców świadczeń w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej  
(tj. kontroli w miejscu wykonywania przez nich świadczeń).  

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że Szpital sprawował ww. okresie nadzór nad realizacją  
ww. świadczeń przez podwykonawców poprzez spotkania z przedstawicielami 
Spółki, podczas których szczegółowo analizowano i omawiano realizację umowy 
oraz z przedstawicielami WSSDz i NZOZ, w ramach posiedzeń komitetu i zespołu 
do spraw kontroli zakażeń szpitalnych. Szpital prowadził również bieżący nadzór 
nad realizacją umów z podwykonawcami, m.in. w zakresie zachowania potencjału 
kadrowego oraz poprzez ocenę wyników badań.  

(dowód: akta kontroli str. 132-135 i 677-685) 

5.1.4. Wszystkie podmioty udzielające na rzecz Szpitala świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej zostały wymienione w załączniku do umowy z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 610 i 686-694) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

U wszystkich pacjentów Szpitala, u których w latach 2015-2016 (do 31 października) 
wykryto zakażenie szpitalne i pozaszpitalne, wykonano badania mikrobiologiczne  
w celu ustalenia antybiotykogramu. Zakażenia te wykryto w ww. okresie u 306 
pacjentów, w tym u 196 – zakażenie szpitalne. Zakażenia szpitalne wykryto  
w następujących oddziałach/klinikach Szpitala: 

- Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 117 pacjentów (w tym: 
71 w 2015 r. i 46 w 2016 r., do 31 października), 

- Klinika Neurochirurgii – 24 (w tym odpowiednio: 18 i 6),  

- Klinika Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi – 3 (w tym odpowiednio: 3 i 0), 

Opis stanu 
faktycznego 
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- Oddział Kliniczny Neurologii – 29 (w tym odpowiednio: 15 i 14), 

- Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej – 4 (w tym odpowiednio: 2 i 2), 

- Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii – 11 (w tym 
odpowiednio: 7 i 4), 

- Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – 2 (w tym odpowiednio: 0 i 2), 

- Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej – 6 (w tym odpowiednio: 2 i 4). 
(dowód: akta kontroli str. 646, 695-701 i 762-773) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych otrzymywały od WSSDz dane określone  
w umowie na wykonywanie badań mikrobiologicznych, m.in. przedkładano 
kwartalnie analizy badań mikrobiologicznych przesłanych z poszczególnych klinik  
i oddziałów. W Szpitalu posiadano również informacje o liczbie i rodzaju 
wykonywanych badań mikrobiologicznych w poszczególnych oddziałach/klinikach 
oraz o liczbie wyników dodatnich. Gromadzone informacje umożliwiały dokonywanie 
w ww. okresie oceny prowadzenia analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej, 
analizy wykonywania badań laboratoryjnych obejmujących liczbę wykonywanych 
badań mikrobiologicznych oraz innych zestawień wynikających z zapotrzebowania 
Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 640-645, 697-761 i 779-788) 

Dyrektor USK, zarządzeniem z 3 lipca 2014 r., wprowadził procedurę zobowiązującą 
lekarzy, w przypadku występowania w poszczególnych oddziałach szczepów 
bakteryjnych, do wypełniania w systemie informatycznym m.in. karty rejestracyjnej 
zakażenia szpitalnego oraz karty zgłoszenia drobnoustroju alarmowego. Dokumenty 
te, po podpisaniu przez Przewodniczącego Zespołu Kontroli i Zakażeń Szpitalnych, 
miały być włączane do historii choroby pacjenta.  

(dowód: akta kontroli str. 789-791) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) kierownictwu Szpitala przedstawiano 
analizę badań mikrobiologicznych z poszczególnych klinik/oddziałów w postaci 
mapy mikrobiologicznej oraz analizę występowania drobnoustrojów na oddziałach 
Szpitala, czynników alert patogennych oraz lekowrażliwości izolowanych 
drobnoustrojów. Listy czynników alarmowych przekazywane były również Zespołowi 
do spraw Zakażeń Szpitalnych. Na podstawie otrzymanych z laboratorium 
mikrobiologicznego danych Szpital sporządzał roczne i półroczne raporty  
o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych. 

Zgodnie z postanowieniami umów na wykonywanie badań mikrobiologicznych 
specjaliści z zakresu mikrobiologii, tj. przedstawiciele WSSDz i NZOZ, uczestniczyli 
w pracach i spotkaniach Zespołu i Komitetu do spraw Zakażeń Szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 640-645, 667-669, 697-701, 774-778 i 792-824) 

5.3. Kontrole medycznego laboratorium diagnostycznego 

W latach 2015-2016 (do 31 października) Szpital nie przeprowadzał w Pracowni 
Immunologii kontroli wewnętrznych w zakresie udzielania przez nią świadczeń 
diagnostyki laboratoryjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 677) 

Pracownia Immunologii kontrolowana była w ww. okresie w zakresie realizacji 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez RCKiK. Przeprowadzona 20 września 
2016 r. kontrola zaleciła:  

- odczytywanie i protokołowanie przez dwie osoby wyników badań oznaczenia 
grup krwi, wykonywanych metodami manualnymi w godzinach pracy 
regulaminowej, 
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- ograniczenie dostępu do pracowni tylko do personelu upoważnionego, 

- zapewnienie w okresie lata utrzymania w pracowni prawidłowej temperatury  
(18-25°C) za pomocą np. przenośnego klimatyzatora, 

- wycofanie nieaktualnych instrukcji z dokumentacji stanowiskowej. 

Kontrola RCKiK zwróciła również uwagę, aby od osoby wykonującej przegląd 
techniczny urządzenia wymagać określenia w jego paszporcie technicznym wyniku 
przeglądu (dopuszczony lub niedopuszczony do użycia). 

(dowód: akta kontroli str. 471-474) 

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Kierownik Pracowni podała, że: wycofała 
nieaktualne instrukcje, będzie wymagać określania wyników przeglądu  
w paszportach technicznych urządzeń, ograniczyła dostęp do pracowni  
do upoważnionego personelu poprzez odpowiedni opis na drzwiach wejściowych, 
wystąpiła do kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego Szpitala o zakup 
dzwonka i klimatyzatora. Podała również, że w pracowni zatrudniona została trzecia 
osoba, aby możliwe było odczytywanie i protokołowanie badań przez dwóch 
pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 474-475) 

W latach 2015-2016 (do 31 października) do Szpitala nie wpłynęły skargi i wnioski 
dotyczące realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 825) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność w badanym obszarze. 

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 Kontroli19, wnosi o: 

1. Terminowe przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń 
laboratoryjnych. 

2. Podjęcie działań w celu terminowego regulowania zobowiązań wobec 
podwykonawców świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

3. Zamieszczanie w zawieranych z podwykonawcami umowach na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej postanowienia  
o przyjęciu przez przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli 
przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie.  

4. Odczytywanie i protokołowanie z udziałem dwóch osób wyników badań prób 
krwi i prób zgodności, wykonywanych przy zastosowaniu technik manualnych  
w podstawowych godzinach funkcjonowania Szpitala.  

  

                                                      
19 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  2 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
z up. Piotr Górny  

Wicedyrektor 

Krzysztof Śleszyński 
główny specjalista kontroli państwowej 
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