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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 Hubert Sikorski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/112/2016 z 28 listopada 2016 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Diagnostyka sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Olsztynie (dalej: ”Laboratorium” lub „MLD”), 
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jakub Swadźba – Prezes Zarządu  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie realizacji umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie  na 
świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej, tj. od 29.10.2013 r. do 30 listopada 
2016 r. MLD, zlokalizowane przy ul. Warszawskiej 30, wpisane było do rejestru 
podmiotów leczniczych, a dzierżawione pomieszczenia i urządzenia spełniały 
wymagania dla prowadzonej działalności w zakresie udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. Laboratorium posiadało odpowiednie pomieszczenia i niezbędne 
urządzenia do wykonywania badań laboratoryjnych oraz zatrudniało personel 
medyczny z wymaganymi kwalifikacjami, tj. diagnostów laboratoryjnych i techników 
analityki medycznej. Liczba diagnostów laboratoryjnych pozwalała na zapewnienie 
właściwego nadzoru nad procesem diagnostycznym i autoryzacją wyników. 
Wywiązano się także z obowiązku przeprowadzania systematycznych przeglądów 
technicznych sprzętu i aparatury medycznej i prawidłowo dokumentowano 
czynności serwisowe tego sprzętu. Jakość pracy aparatury analitycznej, 
dzierżawionej od jej producentów, potwierdziły analizy wyników kontroli 
zewnętrznych ośrodków badawczych, w ramach krajowych i zagranicznych 
programów kontroli jakości. MLD stosowało procedury Systemu Zarządzania 
Jakością w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, zgodny m.in. z normami ISO 15189  
i ISO/IEC 17025. Mimo stwierdzenia nieterminowego otrzymywania należności za 
wykonane usługi medyczne od Szpitala, MLD zapewniało jego pacjentom pełną 
dostępność do tych badań, w tym wykonywanych przez podwykonawców. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym. 

1.1. Laboratorium wykonuje na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Olsztynie (dalej: „Szpital” lub „USK”) badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, 
na podstawie umowy nr 230/Fin/2013 z 29.10.2013 r., zawartej w wyniku 
przeprowadzonego konkursu ofert. Czas trwania umowy określono na 60 miesięcy 
od podpisania umowy. Obowiązuje ona do 29.10.2018 r., a jej wartość wynosi 
2 227 412,50 zł brutto.  

                                                      
1   Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową.  
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Laboratorium jest wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, w księdze rejestrowej nr 5831, w Dziale III „Komórki organizacyjne 
zakładu leczniczego i ich profile”. 

MLD posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Olsztynie z 17 lutego 2014 r., stwierdzającą spełnienie przez  pomieszczenia  
i urządzenia Laboratorium, wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą2 oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne3.  

Laboratorium jest wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów 
Laboratoryjnych pod numerem 3404. 

(dowód: akta kontroli str. 5-44, 61-65) 

Laboratorium wykonywało badania objęte konkursem ofert w lokalizacji 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (dalej: „Szpital”), zgodnie z §1 ust. 3 
umowy nr 230/Fin/2013 z 29.10.2013 r. o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.  

W Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert USK wymagał od przyjmującego 
zamówienie, że zorganizuje on całodobowe laboratorium w pomieszczeniach 
dzierżawionych od udzielającego zamówienie. W tym samym dniu podpisano umowę 
dzierżawy pomieszczeń o powierzchni 225,70m2 na II piętrze budynku przychodni 
Szpitala (budynek nr 30) na okres realizacji ww. umowy, za cenę 14,90 zł za m2 netto 
miesięcznie. W ramach umowy Laboratorium jest obciążane przez Szpital kosztami 
m.in.: podatku od nieruchomości, energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, 
ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych i medycznych. Instalacja urządzeń 
pomiarowych dla mediów, zgodnie z umową należała do Szpitala. Dodatkowo od 
01.09.2015 r. MLD dzierżawi pomieszczenie o pow. 26m2, zlokalizowane na parterze 
tego samego budynku, do którego przeniesiono punkt pobrań. Czynsz za użytkowanie 
tego pomieszczenia wynosi 381,97 zł netto miesięcznie.  

„Diagnostyka” sp. z o.o. posiadała obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych wykupione w Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Umowa dzierżawy nie wymagała od dzierżawcy 
ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od ognia i zdarzeń losowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-22, 45-60, 66-71) 

1.2. Pomieszczenia MLD spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne. W wyniku oględzin stwierdzono,  
że w dzierżawionych od USK pomieszczeniach wyodrębniono: 

- pomieszczenia główne (punkt przyjęć materiału do badań, punkt rozdziału 
materiału do badań, 2 pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, pomieszczenie administracyjne); 

- pomieszczenia specjalne (pomieszczenie magazynowe zawierające chłodziarki, 
zapewniające zachowanie właściwości fizycznych i chemicznych składowanych  
i przechowywanych odczynników oraz magazyn drobnego sprzętu); 

                                                      
2 Dz. U. z 2012 r. poz. 739 
3 Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm. 
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- pomieszczenia socjalne (pokój socjalny, toaleta z prysznicem, szatnia personelu 
z indywidualnymi szafkami); 

- pomieszczenia służące do obsługi pacjentów zlokalizowane na parterze budynku 
(pokój pobrań, poczekalnia z możliwością korzystania z toalety). 

Wejścia do wszystkich pomieszczeń były oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-80) 

MLD posiadało wyposażenie właściwe dla realizacji zawartej umowy, w tym m.in.:  
wyposażenie pomiarowo-badawcze, wyposażenie umożliwiające pobieranie 
materiału, wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy, urządzenia 
telekomunikacyjne, własny laboratoryjny system informatyczny. Laboratorium 
zostało wyposażone w 13 aparatów pomiarowo-badawczych, tj.:  

- pracownia hematologii i analityki: aparaty do analizy hematologicznej (2 szt.), 
koagulologii (2 szt.), analityki ogólnej (2 szt.) i OB;   

- pracownia biochemii i immunologii: do immunodiagnostyki (2 szt.), biochemii  
(3 szt.) i gazometrii. 

W czasie przeprowadzania oględzin na wszystkich urządzeniach pomiarowo-
badawczych przeprowadzano analizy. 

Spośród 13 użytkowanych urządzeń pomiarowo-badawczych 11 było 
dzierżawionych od producenta. Cztery spośród nich zostały wyprodukowane  
w latach 2004-2009, siedem w latach 2010-2015 i dwa w 2016 r. Nie wszystkie 
urządzenia eksploatowane w Laboratorium, były użytkowane od nowości. Część  
z nich została wydzierżawiona jako używane, pełnosprawne po przeglądach 
producenta i była użytkowana w MLD przez okres od 1 do 3 lat. 

Dla każdego z ww. urządzeń prowadzono dokumentację (tzw. Księgę LOG) 
zawierająca m.in.: instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, daty rozpoczęcia 
eksploatacji, wykaz użytkowników (tj. wykaz pracowników przeszkolonych  
i upoważnionych do obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną 
aparaturę lub sprzęt), dane urządzenia (środka badawczego), paszport techniczny, 
kartę techniczną, raporty serwisowe, zapisy kalibracji, instrukcje postępowania przy 
działaniach naprawczych i korygujących, oświadczenia o dopuszczeniu do 
użytkowania po usunięciu awarii. 
Zgodnie z zaleceniami producentów oraz serwisów (terminy następnych 
konserwacji), aparatura była poddawana przeglądom co najmniej raz do roku,  
a w przypadku urządzenia do pomiaru OB. – zgodnie z zaleceniem producenta,  
tj. co 30 tys. badań. 

(dowód: akta kontroli str. 72-95) 

W badanym okresie w MLD zatrudnionych było 17 osób według stanu na 31 grudnia 
2015 r. i 30 czerwca 2016 r. (w tym na pełny etat odpowiednio 15 i 16 osób) oraz  
16 osób (w tym 15 na pełny etat) według stanu na 30 listopada 2016 r. Pracownicy 
ci zatrudnieni byli (według stanu na 30.11.2016 r.) na stanowiskach: starszy 
asystent diagnostyki laboratoryjnej (1 osoba), asystent diagnostyki laboratoryjnej  
(1 osoba), młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej (9 osób), starszy technik 
analityki medycznej (1 osoba), technik analityki medycznej (2 osoby) oraz 
sekretarka i rejestratorka medyczna (2 osoby). 

Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przez osoby posiadające 
kwalifikacje zawodowe, zgodnie z §7 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim 
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. Spośród pracowników 
MLD wykonujących świadczenia zdrowotne, jedna osoba posiadała II stopień 
specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej (kierownik laboratorium), jedna osoba I 
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stopień specjalizacji z analityki klinicznej, 9 osób – tytuł diagnosty laboratoryjnego i 3 
osoby – tytuł technika analityki medycznej. 

Na czas nieobecności kierownika laboratorium wyznaczony był jego zastępca, 
posiadający tytuł diagnosty laboratoryjnego.  

Zgodnie z umową z USK laboratorium funkcjonowało jako całodobowe i świadczyło 
usługi 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Analiza wybranych harmonogramów pracy 
potwierdziła obecność co najmniej jednego diagnosty laboratoryjnego w godzinach 
pracy laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 96-162) 

1.3. Umowa z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie nie obejmowała 
świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 23-44) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki           
w zbadanym zakresie. 

2. Sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej. 

Płatności z tytułu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 
Laboratorium uzyskiwało od Szpitala nieterminowo. Salda należności na 31 grudnia 
każdego roku realizacji umowy wynosiły odpowiednio: 
- w 2013 r. – 11 470,32 zł, 
- w 2014 r. – 216 186,81 zł (w tym należności przeterminowane – 166 859,49 zł), 
- w 2015 r. – 225 634,99 zł (w tym należności przeterminowane – 173 665,47 zł). 

Na 30.11.2016 r. saldo wynosiło 249 746,62 zł (w tym należności przeterminowane 
– 186 017,24 zł). Łączna kwota wystawionych Szpitalowi faktur za realizację umowy 
wynosiła, według stanu na 30 listopada 2016 r., 2 034 843,64 zł i stanowiła 91,4% 
kwoty umownej. 

 (dowód: akta kontroli str. 163) 

Do 30.11.2016 r. nie były wystawiane noty odsetkowe oraz nie podejmowano 
formalnych działań (wezwania do zapłaty, upomnienia, kierowanie spraw na drogę 
sądową) w celu uzyskania należnych przychodów. W dniu 09.10.2014 r. zawarto 
ugodę pozasądową, na mocy której Szpital zobowiązał się uregulować należność  
w kwocie 208 859,49 zł, w 10 ratach miesięcznych z równoczesnym zobowiązaniem 
się do terminowego regulowania płatności bieżących. Z zawartej ugody Szpital 
wywiązał się.  

Menadżer Oddziału wyjaśnił, że Zarząd Spółki podjął decyzję o nienaliczaniu 
odsetek ustawowych z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań Szpitala wobec 
Diagnostyka sp. z o.o. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Szpitala. 
Przedstawiciel firmy jest w stałym kontakcie z dyrekcją Szpitala i informuje ją  
o bieżącym zadłużeniu. Odsetki mogą być w każdej chwili naliczone, zaksięgowane 
i egzekwowane. 

 (dowód: akta kontroli str. 163-164) 

W ocenie NIK, pomimo nieterminowej realizacji płatności za wykonane badania 
przez Szpital, MLD zapewniało pełną obsługę pacjentów pod względem potrzeb 
leczniczych i nie ograniczało dostępności pacjentów do realizowanych usług. 
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3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej. 

Od początku realizacji umowy ze Szpitalem do 30.11.2016 r., MLD wykonało łącznie 
452 928 badań za kwotę 2 034 843,64 zł, z czego: 

- w 2013 r. - 14 387 badań za kwotę 60 360,46 zł; 

- w 2014 r. - 127 341 badań za 586 232,93 zł; 

- w 2015 r. - 160 957 badań za 704 901,59 zł; 

- w 2016 r. (do 30 listopada) – 150 243 badania za 685 761,22 zł. 

Badania te rozliczane były na podstawie cennika załączonego do umowy  
w zakresie: gazometrii, hematologii, immunochemii, immunobiochemii, biochemii, 
analityki ogólnej i koagulologii. Udział poszczególnych rodzajów wykonywanych 
badań, w okresie realizacji umowy (do 30.11.2016 r.) wynosił: 

- analityka – łącznie 32 420 badań (7,2%), 

- morfologia krwi i badania hematologiczne – 55 840 badań (12,3%), 

- badania układu krzepnięcia – 44 643 badania (9,9%) 

- chemia kliniczna – 306 436 badań (67,6%), 

- toksykologia – 1334 badania (0,3%), 

- monitorowanie stężenia leków – 844 badania (0,2%), 

- bakteriologia – 2 605 badań (0,6%), 

- wirusologia – 7 622 badania (1,7%), 

- mykologia – 3 badania, 

- parazytologia – 1 065 badań (0,2) 

- badania materiału biologicznego – 91 badań, 

- badania genetyczne – 20 badań. 

Liczba badań wykonywanych w zakresie rodzajów posiadających największy udział 
w ogólnej liczbie wykonanych analiz, miała w okresie obowiązywania umowy 
tendencję rosnącą. W przypadku toksykologii, wirusologii i badań genetycznych, 
liczba zleconych badań w poszczególnych latach nie wykazywała znaczących 
różnic. 

Spośród ogółu wykonanych badań, największy udział w ich liczbie miały badania 
zlecone przez: Klinikę Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii 
(82 596 badań – 18,2% ogółu wykonanych badań), Oddział Kliniczny Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii (28 277 badań – 6,2%), Klinikę Neurochirurgii (40 353 badania – 
8,9%), Izbę Przyjęć (29 998 badań – 6,6%), POZ (47 104 badania – 10,4%), Klinikę 
Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej (36 905 badań – 8,1%) oraz Oddział Kliniczny 
Neurologii (28 724 badania – 6,3%). Liczba zlecanych badań przez  
ww. jednostki w poszczególnych latach realizacji umowy wykazywała stałą 
tendencję rosnącą. 

Umowa z USK przewidywała możliwość wykonania części usług będących 
przedmiotem umowy, przez podwykonawców. Zlecone przez USK badania  
w zakresie genetyki, toksykologii, wirusologii, mykologii i alergologii MLD 
przekazywało do analiz swoim podwykonawcom. Badania te stanowiły ilościowo 
2,4% wszystkich badań (10 678 badań) oraz 12% (244 129,89 zł) wartości 
wykonanych badań, z czego; 

- w 2013 r. - 370 badań (2,6% liczby badań wykonanych ogółem) za kwotę 
9 905,84zł, 

- w 2014 r. – 2 851 badań (2,2%) za 63 927,49 zł, 

- w 2015 r. – 3 438 badań (2,1%) za 77 298,83 zł, 

Opis stanu 
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- w 2016 r. (do 30 listopada) – 4 019 badań (2,6%) za 92 997,73 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 165-182) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki           
w zbadanym zakresie. 

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej. 

4.1. MLD było zobowiązane do realizacji Polityki Jakości Grupy „Diagnostyka” 
przyjętej przez Zarząd firmy w 2013 r. Zapisy ww. dokumentu zakładają m.in. 
zwiększenie dostępności usług, stałe doskonalenie ich jakości zgodnie  
z wymaganiami przepisów prawnych, promowanie dobrej praktyki laboratoryjnej, 
świadczenie usług przez fachowy personel oraz wdrażanie i utrzymanie Systemu 
Zarządzania Jakością we wszystkich laboratoriach.  
Zgodnie z umową USK wymagał od Przyjmującego zamówienie m.in. posiadania 
Certyfikatu przestrzegania procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania opartego na normach ISO 9001:2009 dla laboratoriów lub akredytacji 
medycznej laboratorium. W Laboratorium wdrożony został System Zarządzania 
Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2009, natomiast MLD nie posiadało akredytacji 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w lokalizacji udzielania świadczeń.  

Zastępca Dyrektora Regionu ds. Laboratoryjnych wyjaśniła, że „zgodnie  
z obowiązującym prawem, laboratorium poddaje się obowiązkowej kontroli zewnątrz 
laboratoryjnej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej. W laboratorium wdrożony został wewnętrzny System Zarządzania 
Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2009, a opracowane procedury są 
systematycznie audytowane przez audytorów wewnętrznych. Podała też, że 
wdrożenie normy PN-EN ISO 15189:2013 jest dobrowolne i Diagnostyka sp. z o.o. 
uzyskała i aktualnie posiada certyfikaty PCA obejmujące w swoim zakresie 
laboratoria w 6 innych lokalizacjach, natomiast w laboratorium medycznym 
Diagnostyka sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, Zarząd Spółki nie 
planował wdrożenia ww. normy. W Polsce na ponad 1600 laboratoriów medycznych 
tylko 22 posiada certyfikat PCA w zakresie normy PN-EN ISO 15189:2013. Firmy 
prywatne prowadzą 20 z ww. laboratoriów, w tym 6 laboratoriów prowadzi spółka 
Diagnostyka sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

4.2. W MLD obowiązywały procedury opracowane dla wszystkich jednostek 
należących do firmy Diagnostyka sp. z o.o. Zawierały wymagane informacje, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie 
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i 
mikrobiologicznych4. Przygotowano je m.in. w formie książkowej pt. „Podręcznik 
pobierania próbek pierwotnych”. Od 06.12.2013 r. do chwili zakończenia kontroli 
obowiązywała wersja VI podręcznika. Podręcznik ten został przekazany do 
stosowania w jednostkach USK. Zawierał m.in. procedury i wzory formularzy w 
zakresie: zlecenia badania laboratoryjnego, pobrania materiału do badań 
laboratoryjnych, transportu materiału do badań laboratoryjnych, przyjmowania 
materiału do badań laboratoryjnych, przechowywania materiału do badań 
laboratoryjnych, listę wykonywanych badań, przedstawiania i wydawania wyników 
badań laboratoryjnych. Procedury stosowanych metod badawczych oraz procedury 
zapewnienia jakości badań laboratoryjnych, ujęto w Księdze Instrukcji 
Stanowiskowych i procedurach ogólnych Systemu Zarządzania Jakością. 

                                                      
4 Dz. U. Nr 61, poz. 435, ze zm. 
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Badanie dokumentacji z przebiegu 25 badań wykonanych w okresie realizacji 
umowy ze Szpitalem wykazało, że ich poszczególne fazy odbywały się zgodnie  
z wdrożonymi i poprawnie stosowanymi procedurami. 

(dowód: akta kontroli str. 185-211, 255-264) 

4.3. Laboratorium dokonało standaryzacji czynności fazy przedanalitycznej poprzez 
wprowadzenie Księgi Instrukcji Stanowiskowych. Jedna z zawartych w niej instrukcji 
dotyczy analizy błędu przedlaboratoryjnego. Wdrożony w MLD system 
informatyczny umożliwiał rejestrowanie błędów przedanalitycznych. Słownik błędów 
zawierał 66 pozycji w zakresie braków danych dotyczących zlecenia (braki danych 
pacjenta) oraz błędów ilościowych i jakościowych samych prób materiału 
przekazanego do analizy (brak lub niedostateczna ilość materiału, ponowne lub 
późniejsze dostarczenie materiału, hemoliza, skrzepy). W 2014 r. w fazie 
przedanalitycznej zarejestrowano 856  błędów (średnio 71 miesięcznie), w 2015 r. 
2 023 błędy (średnio 168 miesięcznie) i do 31.10.2016 r. 1 796 błędów (180 
miesięcznie). Wyniki analiz występowania błędów przedanalitycznych były 
omawiane podczas spotkań przedstawicieli MLD i USK, a comiesięczne wyniki 
analizy były przesyłane do Przełożonej Pielęgniarek USK. Ponadto organizowano 
także w ww. zakresie szkolenia dla pielęgniarek oddziałowych USK w Olsztynie. 

(dowód: akta kontroli str. 185, 212-217) 

Laboratorium dokonało także standaryzacji postępowania podczas etapu 
analitycznego obejmującego wykonywanie badań, poprzez wprowadzenie m.in. 
ogólnej procedury weryfikacji i walidacji procedur badawczych. Szczegółowe 
procedury były określone w instrukcjach obsługi urządzeń analityczno-badawczych. 
Pomieszczenia MLD, w których wykonywano diagnostykę laboratoryjną, posiadały 
klimatyzację. Dodatkowo dwa razy dziennie (ok. godz. 7.00 i 14.00) kontrolowana 
była temperatura i wilgotność panująca w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów 
wpisywane były do miesięcznego formularza, a dokonująca pomiarów osoba 
wpisane wyniki potwierdzała podpisem. W pracowni hematologii w grudniu 2016 r. 
temperatura powietrza zawierała się w granicach od 22 do 24oC, a wilgotność od  
24 do 26%. Także dwa razy dziennie kontrolowana była temperatura  
w chłodziarkach i zamrażarkach do odczynników. Czynności kontrolne 
dokumentowano w formularzach umieszczonych przy tych urządzeniach. 

Laboratorium nie prowadziło rejestru błędów fazy analitycznej. Postępowanie  
w sytuacjach  budzących wątpliwości regulowały instrukcje stanowiskowe dot. m.in. 
zatwierdzania wyników badań, bankowania i utylizacji próbek, nadzoru nad pipetami 
miarowymi po wzorcowaniu, nadzoru nad czasomierzami oraz instrukcje obsługi 
urządzeń analityczno-badawczych. 

Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przy użyciu 
sprzętu laboratoryjnego zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników, 
opisanego w punkcie 1.2. niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 72-95, 186-203, 218-220) 

Od 2014 r. Laboratorium corocznie brało udział w programach zewnętrznej oceny 
jakości badań organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w 2014 r. w międzynarodowym programie 
organizowanym przez Randox International Quality Assessment Scheme („RIQAS”) 
w zakresie gazometrii. Krajowe programy dotyczyły badań z zakresu immunochemii, 
koagulologii, hematologii i biochemii. Uzyskiwane oceny były na poziomie bardzo 
dobrym, dobrym i zadowalającym. W jednym z programów w 2015 r., dotyczących 
biochemii, MLD uzyskało oceny wątpliwe w parametrach białko, CK, GGT i LDH. 
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Laboratorium dokonało standaryzacji czynności etapu postanalitycznego poprzez 
wprowadzenie instrukcji stanowiskowych dot. m.in. postepowania z wynikami 
krytycznymi, zasad zatwierdzania i autoryzacji wyników badań, przekazywania 
sprawozdań z badań droga mailową. Na etapie postanalitycznym autoryzacji 
badania dokonywał uprawniony diagnosta. W przypadku wyniku wskazującego na 
zagrożenie życia pacjenta, laboratorium bezzwłocznie (telefonicznie) informowano o 
tym lekarza zlecającego badanie. Działanie to było odnotowywane w systemie 
informatycznym jednostki. Dane dotyczące zastosowania ww. procedur były 
gromadzone w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej w sposób 
elektroniczny. Laboratorium nie prowadziło rejestru błędów fazy postanalitycznej. 

Kierownik MLD wyjaśniła, że od początku współpracy z USK, Szpital nie zgłosił 
żadnych błędów laboratoryjnych dotyczących fazy analitycznej i postanalitycznej 
przeprowadzonych przez MLD badań. 

(dowód: akta kontroli str. 221-254) 

4.4. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, USK wymagał od 
przyjmującego zamówienie, aby czas oczekiwania na wynik badania w trybie 
standardowym był nie dłuższy niż 1 godzina od momentu dostarczenia materiału do 
badania do laboratorium, a w trybie „cito” nie więcej niż 30 minut. W przypadku, gdy 
procedura wykonania badania wynikająca z właściwości urządzenia laboratoryjnego 
jest dłuższa, badanie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż czas 
trwania procesu badania plus 15 minut od dostarczenia materiału do laboratorium. 
Zgodnie z umową, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin realizacji 
badań może być przedłużony po uprzednim uzgodnieniu z osoba upoważnioną 
przez udzielającego zamówienie w formie pisemnej lub telefonicznej. Zamawiający 
dopuścił także możliwość zlecania badań objętych umową podmiotom trzecim. 

Analiza czasu 50 badań wykazała w trzech przypadkach (dot. poziomu prolaktyny) 
zleconych przez Przychodnię w trybie standardowym, przekroczenie czasu 
oczekiwania na wynik o 21, 22 i 76 minut. Opóźnienia wynikły ze zużycia 
odczynnika w procesie technologicznym i konieczności zastosowania nowego oraz 
przeprowadzenia kalibracji urządzenia. O możliwości opóźnień, stosownie do 
postanowień umowy, informowano telefonicznie jednostkę zlecającą. 

W pięciu przypadkach badanie zlecono wysyłkowo podmiotowi trzeciemu 
(trzykrotnie wirus Varicella-Zoster i dwukrotnie antygen nowotworowy HE4). 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. W tych przypadkach oczekiwanie na wynik wyniosło od 1 dnia 4 h i 4 minut do 
7 dni 4 h i 10 minut. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono przekroczenia 
czasu badania dostarczonego materiału ponad określony w umowie. 

Formularze sprawozdań z badań laboratoryjnych zawierały wszystkie wymagane 
pola, wyniki, informacje i podpisy. 

(dowód: akta kontroli str. 255-264) 

4.5. MDL opracował dla Szpitala instrukcję stanowiskową pt. „Transport próbki  
w obrębie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego”. Instrukcja zawierała m.in. 
informacje dotyczące: zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem, zapewnienia 
bezpieczeństwa osoby transportującej materiał, minimalizacji skutków skażenia, 
sposobu dekontaminacji w przypadku skażenia, opisu pojemników i opakowań 
zbiorczych przeznaczonych do transportu.  
Materiał biologiczny wewnątrz jednostki transportowany był przez przeszkolony 
personel oddziałów, w oznaczonych pojemnikach, z wkładami umożliwiającymi 
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transport w pozycji pionowej (najbardziej oddalony od laboratorium budynek główny 
USK znajduje się w odległości ok. 200 m). Materiał z punktu pobrań Laboratorium 
jest transportowany przez personel MLD w obrębie tego samego budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 73-80,  265-270) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki           
w zbadanym zakresie. 

 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 
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. 

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
z up. Piotr Górny  

Wicedyrektor 

Hubert Sikorski 
 
 

starszy inspektor kontroli państwowej 
 

 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677. 
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