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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 Cezary Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/117/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof. Stanisława 
Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a (dalej zwany „Szpitalem” lub 
„WSSD”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek, Dyrektor Szpitala od 31 grudnia 2004 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Szpitala, w okresie objętym kontrolą2, dotyczącą dostępności 
diagnostyki laboratoryjnej w związku z realizacją umowy na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań mikrobiologicznych na rzecz 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (dalej: „USK” lub „Zleceniodawca”).  

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Pracownia Mikrobiologiczna, w której 
wykonywane były badania na rzecz USK, została wpisana do ewidencji prowadzonej 
przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, a jej pomieszczenia 
i wyposażenie odpowiadały wymaganiom ustalonym dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych. Pracownia ta brała udział w programach zewnętrznej oceny 
jakości badań organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości  
w Diagnostyce Mikrobiologicznej, a czynności diagnostyki laboratoryjnej 
wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.  
W ramach Systemu Zarządzania Jakością Szpital miał opracowane procedury 
obowiązujące w procesie wykonywania badań mikrobiologicznych, określające 
m.in.: cel, zakres, osoby odpowiedzialne i opis postępowania w poszczególnych 
fazach procesu diagnostycznego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

- podejmowania w ograniczonym zakresie działań zmierzających  
do wyegzekwowania należnych Szpitalowi odsetek karnych z tytułu 
nieterminowego regulowania należności za wykonane świadczenia na rzecz 
USK, 

- przypadków nierzetelnego naliczania należności Szpitala za badania wykonane 
na rzecz USK.  

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Kontrolą objęto lata 2015 – 2016 z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały 
wpływ na kontrolowany okres. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1.1. W strukturze organizacyjnej WSSD funkcjonował Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej („ZDL”) oraz Pracownia Mikrobiologii, zlokalizowane przy 
ul. Żołnierskiej 18a w Olsztynie. Wyżej wymienione komórki organizacyjne Szpitala 
wpisane został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą3, 
prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie art. 106 
ustawy o działalności leczniczej. ZDL i Pracownia Mikrobiologii zostały też wpisane 
do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, na 
podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej4. 

WSSD posiadał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
potwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia, w których udzielane są świadczenia 
zdrowotne, w tym w ZDL i Pracowni Mikrobiologii, spełniają wymagania, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 
1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej5. 

Ponadto, w latach 2013-2016 Szpital (w tym ZDL i Pracownia Mikrobiologii) był 
objęty corocznym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne środowiska pracy. Kontrole te nie stwierdziły 
nieprawidłowości stanu technicznego obiektu oraz urządzeń sanitarno-higienicznych 
w odniesieniu do pomieszczeń laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-35) 

1.1.2. W dniu 30 października 2013 r. Szpital zawarł umowę na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań mikrobiologicznych na 
rzecz USK. Przedmiotem zlecanych badań był materiał biologiczny pochodzący od 
pacjenta oraz badania środowiskowe. Umową określono m.in.: czas jej 
obowiązywania (60 miesięcy, tj. do dnia 30 października 2018 r.), rodzaj badań 
mikrobiologicznych (25), liczbę badań w okresie 60 miesięcy (9.995), wartość 
umowy na dzień jej podpisania (261.750 zł) oraz obowiązki i uprawnienia obu stron 
umowy. Do zadań Szpitala należało m.in. wykonywanie badań: przez personel 
posiadający odpowiednie kwalifikacje, z zastosowaniem metod badania (hodowlane, 
koproskopowe, serologiczne, genetyczne) oraz określenie mechanizmów oporności 
zgodnie z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. lekowrażliwości. 
Szpital zobowiązany był też do podania (telefonicznie), w czasie 24 godzin, 
informacji o wstępnym wyniku badania, a następnie w czasie nie dłuższym niż 
72 godziny przekazanie wyniku wykonanego badania. Materiał do badań dostarczał 
USK, na podłożu transportowym dostarczonym przez Szpital.  

Według stanu na dzień 31 października 2016 r., w ramach ww. umowy wykonano 
o 1.543 badań mikrobiologicznych więcej od założeń określonych w umowie, 
co zwiększyło jej wartość o kwotę 37.417 zł. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że zawarta z USK umowa na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań mikrobiologicznych nadal 
obowiązuje (do dnia 30 października 2018 r. lub do czasu rozwiązania jej przez 

                                                      
3 Numer księgi rejestrowej 000000015091. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 2245  
5 Dz. U. Nr 74 poz. 366 ze zm. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 01.07.2005 r., a obecnie obowiązuje rozporządzenie 
MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zamawiającego). Podała również, że Szpital informował o wyczerpaniu zakresu 
umowy, w wyniku czego USK ogłosił nowy konkurs ofert na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań mikrobiologicznych. Wskazała też, 
że w sytuacji gdyby USK przesłał materiał do badania, to zostałoby ono wykonane  
i rozliczone zgodnie z ww. umową.   

Wynikające z ww. umowy badania, wykonywano w pracowni mikrobiologicznej 
Szpitala, zlokalizowanej w budynku głównym WSSD przy ul. Żołnierskiej 18a  
w Olsztynie. Funkcjonowała6 ona w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 14:30, a w soboty i w święta w godzinach 8:00 – 13:00. 
ZDL świadczył usługi całodobowo.   

 (dowód: akta kontroli str. 36-84) 

1.2.1. Pracownia Mikrobiologiczna spełniała warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne7. Zgodnie z §4 ust. 1 ww. 
rozporządzenia, w pracowni wyodrębniono i oznakowano w sposób umożliwiający 
ich identyfikację pomieszczenia: do wykonywania czynności diagnostycznych 
i przechowywania materiału do badań, administracyjne i socjalne. Pomieszczenia 
sanitarno-higieniczne oraz szatnia były zlokalizowane poza pracownią (na terenie 
Szpitala). Pomieszczenia pracowni były dostosowane do rodzaju prac w nich 
wykonywanych oraz gwarantowały bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  
co odpowiadało wymogom określonym w § 2 i 3 tego rozporządzenia. 

Stosownie do §5 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, Pracownię wyposażono w aparaturę 
i urządzenia pomiarowo-badawcze dostosowane do rodzaju wykonywanych badań 
(m.in. analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości, 
aparat do posiewu krwi, cieplarki, mikroskop, wirówkę cytologiczną oraz lodówki). 
Sprzęt ten8 wyprodukowany został w latach 1984-2011 i był użytkowany przez okres 
od 5 lat (analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości, 
aparat do posiewu krwi) do 29 lat (cieplarka z płaszczem wodnym). Dla  
ww. urządzeń, stanowiących wyposażenie pracowni, prowadzona była 
dokumentacja, zgodnie z wymogami określonymi w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych9 oraz w §5 ust. 4 rozporządzenia  
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne. Urządzenia te były poddawane badaniom i kontroli (przeglądy 
techniczne) zgodnie z zaleceniami producentów lub autoryzowanego serwisu.  

(dowód: akta kontroli str. 85-88) 

1.2.2. W Pracowni Mikrobiologicznej Szpital zatrudniał na pełnym etacie, w ramach 
umów o pracę, pięciu pracowników10, tj.: trzy osoby z wyższym wykształceniem  
i uprawnieniami do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (w tym dwóch 
ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii medycznej), jedną osobę z tytułem 
technika analityki medycznej (po ukończeniu medycznego studium zawodowego)  
i jedną na stanowisku pomocy laboratoryjnej. Kwalifikacje ww. osób wykonujących 
czynności diagnostyki laboratoryjnej odpowiadały wymogom określonym  
w §6 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne 
laboratorium diagnostyczne. 

                                                      
6 Regulamin Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej określony w Księdze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z dna 29.03.2016 r. – edycja 6.  
7 Dz.U. Nr 43, poz. 408 ze zm. 
8 Badaniem objęto 5 szt. aparatury pomiarowi badawczej, tj. wszystkie urządzenia, z których korzysta pracownia 
mikrobiologiczna.   
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 876, ze zm. 
10 Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., 30 czerwca 2016 r. oraz 31 października 2016 r.  



 

5 

Z miesięcznych planów pracy i indywidualnych kart czasu pracy osób posiadających 
uprawnienia diagnosty laboratoryjnego w 7 miesiącach11 stwierdzono, że w godzinach 
funkcjonowania pracowni mikrobiologicznej zawsze był dostępny co najmniej jeden 
diagnosta. 

(dowód: akta kontroli str. 89-131) 

1.3. Według stanu na dzień 31 października 2016 r., w ramach umowy z USK 
Pracownia Mikrobiologii wykonała 11.538 badań za łączną kwotę 299.167 zł.  
Do wystawianych co miesiąc faktur Szpital dołączał wykaz wykonanych badań na 
rzecz USK, w którym wyszczególniono m.in.: numer zlecenia, oznaczenie komórki 
organizacyjnej USK zlecającej badanie, rodzaj przeprowadzonego badania, materiał 
poddany badaniu oraz jego wartość. Ponadto, po zakończeniu każdego półrocza 
Zleceniodawcy przekazywano: mapę mikrobiologiczną, liczbę przeprowadzonych 
badań, występujące patogeny oraz szczepy alarmowe ze wskazaniem rodzaju i ich 
ilości oraz komórkę organizacyjną, w której zostały one zdiagnozowane.   

W okresie objętym kontrolą, pracownia mikrobiologii, z otrzymanego z USK 
materiału do badań, zidentyfikowała dwa czynniki alarmowe wymienione  
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala12. Zgodnie 
z obowiązująca w WSSD procedurą13, informację o stwierdzeniu tych czynników 
przekazano Zamawiającemu oraz Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Olsztynie.  

Jadwiga Ślusarska – Kopala, Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej wyjaśniła,  
że przedstawiciele Pracowni uczestniczyli w spotkaniach zespołu ds. zakażeń USK 
oraz przeprowadzali szkolenia jego pracowników w zakresie mikrobiologii, a cała 
dokumentacja w tym zakresie prowadzona była przez epidemiologa USK. 

 (dowód: akta kontroli str. 45-48, 132-154, 298-306) 

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

2. Sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej - rozliczenia 
finansowe z udzielającym zamówienia 

Za badania mikrobiologiczne wykonane na rzecz USK Szpital wystawił łącznie 33 
faktury na kwotę 300,5 tys. zł, określając w nich termin płatności. Żadna z tych faktur 
nie została opłacona w wyznaczonym terminie, a opóźnienia wynosiły od 64 do 178 
dni. W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, Szpital dwukrotnie 
wystąpił na drogę sądową i uzyskał nakaz zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za 
trzy faktury z 2014 r. na kwotę 27,1 tys. zł i cztery z 2015 r. na kwotę 39,2 tys. zł. 
W wyniku uzyskanych nakazów, na konto Szpitala wpłynęła kwota należności 
wynikająca z faktur w wysokości ogółem 66.216 zł oraz ustawowe odsetki w łącznej 
wysokości 1.301,98 zł (1.019,20 zł w 2014 r. i 282,78 zł w 2015 r.). 

Po upływie wyznaczonego terminu płatności, WSSD wysyłał (co miesiąc, w jednym 
egzemplarzu) wezwania do zapłaty, w których poza kwotą należną wskazywał kwotę 
odsetek za nieterminowe regulowanie należności Szpitala.   

Stan należności Szpitala na dzień 31 grudnia 2013 r., 2014 r. i 2015 r. wynosił 
odpowiednio: 8.255 zł, 43.554 zł i 31.704 zł. Według stanu na 31 października 

                                                      
11 Styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. oraz luty, maj i sierpień 2016 r.  
12 Dz. U. Nr 294, poz. 1741 
13 Zarządzanie profilaktyką zakażeń szpitalnych P-10.01 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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2016 r. należności Szpitala z ww. umowy zostały uregulowane w całości, tj. ostatniej 
wpłaty za fakturę z sierpnia 2016 r. dokonano 21 października tego roku.  

W latach 2013-2016 (do dnia rozpoczęcia kontroli NIK – 05.12.2016 r.)  
w ograniczonym zakresie podejmowano działania zmierzające do wyegzekwowania 
należnych Szpitalowi odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności 
przez USK. Kierowano wprawdzie wezwania do zapłaty, lecz po uiszczeniu przez 
dłużnika należności głównej, nie dochodzono należnych odsetek.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że w związku z nieterminowym regulowaniem 
płatności przez USK, Szpital monitował telefonicznie i wysyłał wezwania do zapłaty 
wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę na dzień wysłania wezwania. Podała też, 
że USK po kilku miesiącach regulował należności, ale bez odsetek. Wskazała 
również, że z uwagi na nieupłynięcie trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń, 
w dniu 21 grudnia 2016 r. wystawiono USK noty odsetkowe z wyznaczonym 
terminem płatności.  

Noty odsetkowe za zwłokę w regulowaniu ww. należności wystawiono w toku 
kontroli NIK (21 grudnia 2016 r.). Wyniosły one ogółem 7.913,58 zł, w tym: 217,72 zł 
za faktury wystawione w 2013 r, 3.494,60 zł w 2014 r., 2.735,94 zł w 2015 r. 
i 1.465,32 zł w 2016 r. W wystawionych notach odsetkowych zapisano,  
że w przypadku wpłaty części odsetek należy pomniejszyć kwotę o dokonane 
wpłaty. W związku z powyższym, po pomniejszeniu naliczonych odsetek  
o dokonane wpłaty, stan należności z tego tytułu w latach 2014 r. i 2015 r. wynosił 
odpowiednio 2.475,4 zł i 2.453,16 zł. 

W 15 fakturach nierzetelnie naliczono kwoty należności Szpitala z tytułu badań 
wykonanych na rzecz USK. W 13 z nich wykazano bowiem należności w łącznej 
kwocie o 1.523 zł wyższej niż należna, a w dwóch wartość tę zaniżono łącznie  
o 185 zł. Wynikało to m.in. z ujęcia w wystawionych fakturach kosztów badań 
niewykonanych, tj. zleconych, a następnie anulowanych przez USK oraz  
z naliczenia części należności wg cen badań zewnętrznych, zamiast według cennika 
określonego w umowie z USK.    

Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej wyjaśniła, że badania ujmowane  
w comiesięcznych raportach (dołączanych do faktur) były sporządzane w programie 
informatycznym MARCEL według filtra badań zleconych, a nie badań wykonanych. 
Zleceniodawca nie kwestionował otrzymanych faktur i raportów, w związku z czym 
nie wychwycono wcześniej tych rozbieżności. Podała też, że z powodu opóźnienia 
wprowadzenia do oprogramowania cennika wynikającego z umowy pomiędzy 
WSSD a USK, na początku jej realizacji omyłkowo przyjęto cennik dla badań 
zewnętrznych.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w zakresie rozliczania świadczeń i należności, 
w Szpitalu funkcjonuje nadzór bieżący oraz retrospektywny poprzez kontrolę 
wewnętrzną i audyt wewnętrzny. W Pracowni Mikrobiologicznej kontrola 
merytoryczna rozliczenia wykonanych badań na rzecz innych podmiotów polega na 
wygenerowaniu z systemu informatycznego raportu, który jest sprawdzany przez 
kierownika. Przyjęła też stanowisko pracowników w ww. zakresie wskazując m.in., 
że USK nie kwestionował faktur i dołączonych do nich raportów sporządzonych 
według filtra badań zleconych, a nie badań wykonanych, w wyniku czego pracownik 
nie mógł zweryfikować powstałego błędu. Podała też, że mogło się zdarzyć, 
iż zlecono kilka badań z jednego materiału, po czym anulowano jedno z nich, 
a pozostawiono pozostałe.    

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że zgodnie z zapisami umowy  
z USK, płatności dokonywane powinny być wyłącznie za faktycznie zlecone 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Opis stanu 
faktycznego 
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i wykonane badania14, oraz według cen poszczególnych badań określonych  
w załączniku do umowy15.   

W dniu 30 grudnia 2016 r. Szpital wystawił USK 15 faktur korygujących ustalone  
we wcześniejszych rozliczeniach wartości, w tym 13 zmniejszających kwotę  
należności łącznie o 1.523 zł i dwie zwiększające o kwotę 185 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 80-84, 156-171, 307-312) 

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

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej w pracowni 
mikrobiologicznej WSSD ramach umowy z USK z dnia 30 października 
2013 r.  

Według stanu na dzień 31 października 2016 r., Pracownia Mikrobiologii WSSD 
wykonała na rzecz USK ogółem 11.538 badań z materiałów dostarczonych przez 
USK na podłożach transportowych przekazanych przez WSSD, w tym: 
− 346 badań w 2013 r., z czego największą liczbę badań wykonano 

przeprowadzono z następującego materiału biologicznego: mocz (70 badań), 
wymaz z pochwy (24), wymaz z ran i ropni (28), wymaz z nosa (32), krew (13) 
oraz środowiska szpitalnego (98), 

− 3.892 w 2014 r., z tego odpowiednio 769, 189, 334, 170, 159 i 1.160, 
− 4.279 w 2015 r.: 741, 166, 283, 102, 606, 1.270, 
− 3.021 do 31 października 2016 r.: 441, 86, 153, 25, 560, 1.129.   
Największą liczbę ww. badań wykonano dla następujących ośrodków zadaniowych 
USK: 
• oddziały: 

− Anestezjologii i Intensywnej terapii - ogółem 1.301 badań, w tym: 34  
w 2013 r., 450 w 2014 r., 517 w 2015 r. i 300 w 2016 r.,:  

− Kliniczny Neurologii – 607 badań, w tym w poszczególnych latach 
odpowiednio: 15, 152, 282 i 158 badań, 

− Klinika Neurochirurgii – 1021, w tym: 33, 414, 388 i 186, 
− Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii – 2390 

badań, w tym 62 w 2013 r., 625 w 2014 r., 954 w 2015 r. i 749 w 2016 r. 
• poradnie  

− Ginekologiczna - ogółem przeprowadzono 690 badań, w tym 31 w 2013 r., 
294 w 2014 r., 271 w 2015 r. i 94 w 2016 r., 

− Otolaryngologiczna - 328, w tym odpowiednio: 18, 115, 139, 56, 
− Chirurgiczna - 140, w tym: 2, 63, 53, 22, 
− Podstawowej Opieki Zdrowotnej łącznie przeprowadzono 177 badań, w tym: 

11 w 2013 r., 88 w 2014 r., 63 w 2015 r. i 15 w 2016 r. 

Wszystkie badania wykonano w Pracowni Mikrobiologicznej, a ceny jednostkowe 
wykonanych badań były zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy 
z wyjątkiem dwóch faktur16.  

  (dowód: akta kontroli str. 45-47, 172-175) 

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

                                                      
14 §5 pkt 6 umowy z 30 października 2013 r. 
15 §5 pkt 4 umowy z 30 października 2013 r. 
16 patrz punkt 2.2 wystąpienia 
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4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. W Szpitalu wdrożono System Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia 
usług medycznych, potwierdzony Certyfikatem17 zgodności z normą ISO 9001:2008. 
Szpital uzyskał też Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, potwierdzający 
spełnianie standardów dla lecznictwa szpitalnego, w tym warunków określonych dla 
laboratorium. Dyrektor Szpitala, dla ujednolicenia procedur związanych z procesem 
poprawy jakości świadczonych usług oraz zapewnienia ciągłości działań podjętych 
w zakresie kompleksowego zarządzania jakością, ustaliła18 strukturę dla jej 
zapewnienia, wyznaczając m.in. pełnomocnika ds. jakości, komitet jakości, zespół 
ds. dokumentacji medycznej, komitet i zespół kontroli zakażeń szpitalnych oraz 
określiła ich zakres obowiązków.  

Pracownia Mikrobiologiczna nie została poddana oddzielnemu procesowi 
zewnętrznej oceny zgodności praktyki ze standardami i nie posiada akredytacji 
Polskiego Centrum Akredytacji. W umowie z USK na wykonywanie badań 
mikrobiologicznych, nie zobowiązano WSSD do wdrożenia standardów określonych 
normami PN-EN ISP/IEC 17025 lub PN-EN ISO.IEC 15189.  

Standardy jakości dla medycznych laboratoriów mikrobiologicznych w zakresie 
czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej określono w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych19. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że cały Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny 
niezmiennie od 1997 r., a ostatni nadany został w grudniu 2016 r. Przegląd 
akredytacyjny, poprzedzający nadanie tego certyfikatu, obejmował również 
laboratorium wraz z Pracownią Mikrobiologiczną, która oceniona została 
maksymalnie. Podała też, że Szpital posiada Certyfikat ISO w zakresie wszystkich 
rodzajów świadczeń realizowanych w Szpitalu, a ponadto ZDL z Pracownią 
Mikrobiologiczną uczestniczyły w zewnętrznych programach kontroli jakości oraz 
prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości, które oceniane są przez NFZ20, CMJwOZ21  
w Krakowie oraz nadzór diagnostyczny. Wskazała również, że wszystkie inne 
certyfikaty i akredytacje nie mają wpływu na funkcjonowanie pracowni i Szpitala oraz 
na jakość wykonywanych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 80-84, 176-195) 

4.2. W Systemie Zarządzania Jakością Szpitala ujęto, opracowane przez Kierownika 
Pracowni Mikrobiologii, 17 instrukcji obowiązujących w procesie wykonywania 
badań mikrobiologicznych określających m.in.: cel, zakres ich stosowania, osoby 
wykonujące - odpowiedzialne, a także opis postępowania. Instrukcje te dotyczyły: 
opracowania mapy mikrobiologicznej, wykrywania błędów przedlaboratoryjnych  
i laboratoryjnych, kontroli jakości wykonanych badań, pobierania, transportu  
i przechowywania materiału do badań mikrobiologicznych, posiewu materiałów do 
badań, przygotowania i oceny preparatów, dokumentowania powtarzalności  
i odtwarzalności badań oraz przedstawiania i wydawania wyników badań. Określono 
też mierniki procesu i narzędzia jego oceny, m.in. poprzez określenie częstotliwości 
audytu wewnętrznego oraz oznaczenia wartości błędów przedlaboratoryjnych  
i laboratoryjnych zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach.  

                                                      
17 Ważny do 23 kwietnia 2019 r. 
18 Zarządzenie nr 19/2015 z 14.04.2015 r. 
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 1665, dalej: rozporządzenie w sprawie standardów jakości. 
20 NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
21 CMJwOZ – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie 
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Pracownicy Pracowni Mikrobiologicznej zostali zapoznani z instrukcjami opisującymi 
prawidłowe postępowanie podczas realizacji poszczególnych czynności w procesie 
wykonywania badań i potwierdzili pisemnie przyjęcie ich do stosowania.  

Szpital, co roku przeprowadzał audyt wewnętrzny m.in. Pracowni Mikrobiologicznej 
oraz dokonywał analizy błędów przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych. Stwierdzone 
przez audyt wewnętrzny niedociągnięcia opisywano i określano termin ich usunięcia, 
a następnie sprawdzano wykonanie tych zaleceń. W rocznych analizach błędów 
określano m.in. stosunek stwierdzonych błędów do liczby wykonanych badań. 
Najczęściej występującymi błędami były brak pieczątki lub podpisu na zleceniu 
badania.  

Analiza stosowania ustalonych procedur przy wykonaniu 30 badań22 wykazała m.in., 
że: w żadnym przypadku nie stwierdzono błędów przedlaboratoryjnych, 
we wszystkich 30 przypadkach materiał biologiczny zostały przyjęty i zarejestrowany 
zgodnie z instrukcją, badania wykonano zgodnie z ustalonymi procedurami,  
a uzyskane wyniki zostały autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych i ujęte  
w sprawozdaniach z wykonania badania. 

(dowód: akta kontroli str. 196-270) 

4.3. Standaryzację czynności zmierzających do zminimalizowania możliwości 
popełnienia błędów przedlaboratoryjnych, mogących mieć wpływ na wiarygodność 
wyników badań ujęto w instrukcjach dotyczących: listy wykonywanych badań przez 
pracownię mikrobiologiczną, opisu pobrania, transportu i przechowywania materiału 
do badań mikrobiologicznych oraz wykrywania błędów przedlaboratoryjnych. 
Instrukcje te określały m.in. zakres wykonywanych badań i wykaz materiałów 
diagnostycznych przypisanych poszczególnym badaniom, szczegółowy opis 
postępowania przy pobieraniu materiału do badania (np.: kiedy należy pobrać,  
w jakich warunkach i w jaki sposób), transporcie (wskazanie odpowiednich podłoży 
transportowych) oraz przechowywania materiału (np. w wyższej, niższej 
temperaturze - cieplarki, lodówki lub w temperaturze pokojowej) oraz sprawdzenie 
przed posianiem badanego materiału m.in., czy został on odpowiednio pobrany 
i zabezpieczony oraz czy czas pomiędzy pobraniem a dostarczeniem materiału 
umożliwia wykonanie prawidłowego badania. 

W okresie obowiązywania umowy z USK w Pracowni Mikrobiologicznej odnotowano 
jeden błąd przedlaboratoryjny, polegający na dostarczeniu materiałów pobieranych 
w czasie trzech dni. Szpital o zaistnieniu tego faktu poinformował pielęgniarkę 
epidemiologiczną USK oraz oddział, na których materiał ten został pobrany.  

(dowód: akta kontroli str. 196-233, 270-274, 290-292) 

4.4. Standaryzacji fazy analitycznej dokonano poprzez opracowanie i wdrożenie 
instrukcji dotyczących m.in.: przyjmowania i rejestrowania materiału do badań, 
postępowania przy przygotowaniu i ocenie preparatów, wykonywania 
poszczególnych rodzajów badań, wykrywania błędów laboratoryjnych, 
wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wykonanych badań oraz kontroli 
zewnątrzlaboratoryjnej.  

W Pracowni Mikrobiologicznej założono i prowadzono karty kontroli temperatury 
urządzeń (lodówki i cieplarki), w których przechowuje się lub poddaje hodowli 
dostarczony do badań materiał. Badania przeprowadzano na aparatach 
posiadających certyfikaty potwierdzające spełnianie standardów międzynarodowych 
i gwarantujących zapewnienie wysokiej jakości uzyskiwanych wyników. 

W latach 2013-2015 Pracownia Mikrobiologii uczestniczyła co roku w Ogólnopolskim 
Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologii „POLMICRO”, organizowanym 

                                                      
22 Po sześć badań plwocin, moczu, krwi, wymazów z ran i pochwy wykonane w latach 2014 r., 2015 r. i 2016 r.    
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przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. 
Zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnych wyników w zakresie identyfikacji, 
lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników 
etiologicznych zakażeń uzyskano za lata 2012, 2013 i 2015. Pracownia 
nie otrzymała takiego zaświadczenia za 2014 r., ponieważ nie uzyskała 
pozytywnego wyniku w jednej z czterech tur tego sprawdzianu.  

Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej wyjaśniła, że w ramach tego sprawdzianu, 
Pracownia Mikrobiologii otrzymywała z Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Mikrobiologicznej, w czterech lub sześciu turach materiały do 
opracowania mikrobiologicznego. W drugiej turze w 2014 r. Pracownia błędnie 
zakwalifikowała, na podstawie otrzymanego zdjęcia, preparat do celów 
diagnostycznych i dlatego nie uzyskała pozytywnego wyniki ww. sprawdzianu.  
Wskazała też, że wynik ten nie miał wpływu na właściwe funkcjonowanie Pracowni  
i wiarygodność wykonanych badań, a został on omówiony na szkoleniu personelu 
we wrześniu 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 152-154, 196-233, 275-292) 

4.5. Instrukcje dotyczące etapu postanalitycznego obejmowały m.in.: proces 
wydawania wyniku badania mikrobiologicznego istotnego dla procesu opieki oraz 
opracowania mapy mikrobiologicznej. Określono w nich m.in.: elementy jakie 
powinien zawierać wynik, formę autoryzacji wyniku i osoby do tego uprawnione, 
okresy opracowania mapy mikrobiologicznej oraz odbiorców tych danych.  

Realizując postanowienia umowy z USK, bezpośrednio po uzyskaniu wyników 
z badań Szpital przekazywał sprawozdania z wykonanych badań. Przekazywano je 
w formie elektronicznej, poprzez połączenie Internetowe systemów informatycznych 
obu szpitali. System ten służył też do zlecania badań w formie elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 196-233, 293) 

4.6. W Szpitalu utworzono punkt przyjęcia materiału do badań laboratoryjnych, które 
składowane były w zamykanych, oznakowanych pojemnikach i następnie 
przekazywane poszczególnym pracowniom. Materiał do badań pilnych dostarczany 
był bezpośrednio do Pracowni Mikrobiologicznej lub do ZDL. Czas wykonania badań 
i przedstawienia wyników uzależniony był od rodzaju materiału biologicznego 
i procedur dotyczących wykonania tych badań. 

Wyniki badań przedstawiano na formularzach sprawozdań z badania 
laboratoryjnego zawierających m.in. dane: 

− oznaczenie laboratorium wykonującego badanie, 
− oznaczenie zleceniodawcy, w tym: lekarza zlecającego badanie, jednostkę 

kierującą (oddział), miejsce odesłania wyniku, 
− dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, płeć, datę urodzenia i wiek), 
− nazwę badania, 
− materiał, datę i godzinę jego pobrania,  
− datę i godzinę przyjęcia materiału do badań, 
− datę zakończenia badania, wynik badani oraz uwagi, 
− identyfikację drobnoustrojów i liczebność kolonii, 
− lekowrażliwość w trzystopniowej skali (oporny, średniowrażliwy, wrażliwy), 
− oznaczenie osoby autoryzującej wynik. 

Analiza dokumentacji dotyczącej 60 badań23 wykonanych przez Pracownię 
Mikrobiologii WSSD na rzecz USK wykazała m.in., że: czas oczekiwania na wynik 
badań od dnia przyjęcia materiału do dnia wydania wyniku wynosił (zgodnie 

                                                      
23 mocz, krew, płyn mózgowo rdzeniowy, ropa, plwociny i wydzieliny z oskrzeli oraz wymazy z nosa, gardła, ucha, ran i skóry. 
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z procedurami określonymi w WSSD i zawartą umową) od jednego dnia (mocz) do 
sześciu dni (krew).  

 (dowód: akta kontroli str. 85-86, 294-296) 

4.7. Materiał mikrobiologiczny do badania USK dostarczał własnym transportem, na 
podłożach otrzymanych z Pracowni Mikrobiologicznej WSSD. Badanie dokumentacji 
60 ww. badań wykazało, że w 27 przypadkach materiał został zarejestrowany w dniu 
jego pobrania, w 24 przypadkach w dniu następnym, w trzech dwa dni po jego 
pobraniu.  

W sześciu przypadkach spośród 60 badanych, w sprawozdaniu z badania 
laboratoryjnego nie odnotowano (podano) daty i godziny pobrania materiału do 
badań. Przyczyną tego było nie podanie przez USK tych danych w przekazanych 
zleceniach.   

Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej wyjaśniła, że brak daty i godziny pobrania 
materiału do badań nie miał wpływu na prawidłowy przebieg diagnostyki 
i interpretację wyniku, gdyż do chwili przyjęcia ich w Pracowni, materiały te były 
pobrane i zabezpieczone prawidłowo.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych, w sprawozdaniu z badania laboratoryjnego 
należy wskazać również datę i godzinę pobrania materiału do badań. Ponadto 
w instrukcji wykrywania błędów przedlaboratoryjnych obowiązującej w Pracowni 
Mikrobiologii24 zobowiązano pracowników do zwrócenia uwagi czy czas pomiędzy 
pobraniem a dostarczeniem materiału umożliwia wykonanie prawidłowego badania. 

(dowód: akta kontroli str. 174, 294-297) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Wyegzekwowanie od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 
należnych Szpitalowi odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.  

2. Zapewnienie rzetelnego naliczania należności Szpitala z tytułu wykonanych 
świadczeń zdrowotnych. 

3. Podjęcie działań mających na celu wywiązywanie się z obowiązku wykazywania 
w sprawozdaniach z badania laboratoryjnego, wymaganych danych, tj. m.in. daty 
i godziny pobrania materiału do badań. 

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 

                                                      
24 Instrukcja I.08.02 
25 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm.  
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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 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 20 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

z up. Piotr Górny  
Wicedyrektor 

Cezary Kasznicki 
główny specjalista kontroli państwowej 
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