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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 

Kontrolerzy 1. Edyta Piskorz-Zabujść, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/107/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.  

2. Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/114/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o. w Mrągowie (dalej: „Szpital”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Brygida Schlueter-Górska, Prezes Zarządu (dalej: „Prezes”) 

(dowód: akta kontroli str. 1-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą1, tj. w latach 2015-2016 (do końca października), 
pomieszczenia oraz urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego 
Szpitala2 odpowiadały wymogom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych 
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia 
krwią i jej składnikami3 (dalej: „rozporządzenie w sprawie leczenia krwią”). 
Użytkowana aparatura i sprzęt medyczny Pracowni Serologii poddawane były 
systematycznym, zgodnym z wymogami producentów, przeglądom technicznym. 
Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane w tej pracowni realizowane były 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W Szpitalu 
zapewniony był 24-godzinny dostęp do badań diagnostyki laboratoryjnej. Pracownia 
Serologii spełniała wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych4 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
standardów jakości”). Dokonano również standaryzacji wszystkich faz procesu 
diagnostycznego. Pracownia Serologii poddawana była zewnętrznej kontroli jakości, 
uzyskując pozytywne oceny. Prawidłowo i w sposób gospodarny wydzielono ze 
struktur Szpitala działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii  
i badań histopatologicznych. 

Stwierdzono jednak, że Pracownia Serologii nie została wpisana do ewidencji 
medycznych laboratoriów diagnostycznych, prowadzonej przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych (dalej: „KRDL”). Kierownikiem tej pracowni był 
natomiast diagnosta laboratoryjny nie mający tytułu specjalisty w dziedzinie 
laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, co było niezgodne z przepisem §28 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie leczenia krwią, a lekarz odpowiedzialny za gospodarkę 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (dalej: „Pracownia Serologii”). 
3 Dz. U. z 2013 r.  poz. 5. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1665. 
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krwią w Szpitalu nie uczestniczył z odpowiednią częstotliwością w wymaganym 
przeszkoleniu, do czego zobowiązuje przepis §5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia  
w sprawie leczenia krwią.  

Stwierdzono również, że nieterminowo dokonywano płatności za faktury VAT 
wystawiane Szpitalowi przez firmę Laboratoria Medyczne OptiMed Kuriata, Wroński 
Sp. j. (dalej: „OptiMed”), tj. spośród wszystkich 44 wystawionych faktur, opłaconych 
zostało 27, a opóźnienie ich płatności wyniosło od 23 do 208 dni. Kwota zobowiązań 
wymagalnych, wg stanu na 31 października 2016 r. wyniosła 317,7 tys. zł. Ustalono 
również, że we wszystkich 20 fakturach VAT zbadanych w toku kontroli NIK, 
wystawionych Szpitalowi przez OptiMed, kwoty za wykonane badania były wyższe 
niż wynikające z ustalonego cennika, a mimo to faktury te zostały przez Szpital 
zaakceptowane.  

Natomiast w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
mikrobiologii i badań histopatologicznych z 2014 r., do opisu przedmiotu zamówienia 
nie zastosowano nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, 
pomimo takiego obowiązku określonego w art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych5 
(dalej: „ustawa o śoz”). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1. Szpital posiadał aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z ww. rejestrem oraz 
Regulaminem Organizacyjnym w strukturze Szpitala funkcjonowała Pracownia 
Serologii. 

(dowód: akta kontroli str. 12-41) 

Pracownia Serologii nie została wpisana do ewidencji medycznych laboratoriów 
diagnostycznych prowadzonej przez KRDL. Do czasu rozpoczęcia czynności 
kontrolnych, tj. do dnia 23 listopada 2016 r. Szpital nie wystąpił z wnioskiem o wpis 
laboratorium do ewidencji, co było niezgodne z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej6. Z wnioskiem o wpis Pracowni Serologii do 
ewidencji laboratoriów Szpital wystąpił dopiero w trakcie przeprowadzania czynności 
kontrolnych, tj. w dniu 14 grudnia 2016 r. 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że niewystąpienie z wnioskiem o wpis laboratorium do 
ewidencji wynikało z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 42-70) 

1.2. Pracownia Serologii posiadała pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania 
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 leczniczą7 (dalej: 
„rwssw”) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne8 
(dalej: „rozporządzenie z 3 marca 2004 r.”). 

(dowód: akta kontroli str. 20-21) 
                                                      
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793. 
6 Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, ze zm. 
7 Dz. U. poz. 739. 
8 Dz. U. nr 43, poz. 408, ze zm. 
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1.3. Pracownia Serologii, zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie 
leczenia krwią, działała jako komórka organizacyjna połączona z bankiem krwi. 
Mieściła się na I piętrze budynku administracji Szpitala przy ul. Wolności 12  
w Mrągowie. Składała się ona z dwóch pomieszczeń, tj.: 
• Pomieszczenia głównego, w którym znajdował się m.in.: punkt przyjęć materiału do 

badań oraz jego rozdziału, miejsce przeznaczone do wykonywania czynności 
diagnostyki laboratoryjnej oraz do czynności administracyjnych (wyposażone  
w komputer stacjonarny), urządzenia sanitarno-higieniczne oraz następujący sprzęt: 
− trzy chłodziarki do przechowywania: odczynników i próbek krwi biorcy  

i dawców, resztek po transfuzjach (worki, z których przetaczana była krew i jej 
składniki) oraz krwi, 

− dwie zamrażarki do przechowywania osocza, 
− cztery wirówki laboratoryjne, z których trzy (dwie z wirnikiem horyzontalnym 

oraz jedna ze skośnym) były użytkowane, 
− dwie łaźnie wodne, 
− wirówka oraz inkubator do wykonywania badań serologicznych mikrometodą 

kolumnową żelową, 
− dwie pipety automatyczne do wykonywania badań serologicznych 

mikrometodą kolumnową żelową, 
− jedna cieplarka o regulacji temperatury w zakresie od temperatury otoczenia 

do 70° C. 
• Pomieszczenia socjalnego, w którym znajdował się m.in.: tapczan, stół, dwie 

szafy i dwie szafki. Brak było w nim natomiast urządzeń sanitarno-higienicznych. 

Jak wyjaśniła Prezes, ww. pomieszczenie znajduje się w bezpośredniej bliskości 
pomieszczenia sanitarnego. Szpital jest obecnie w fazie przygotowywania 
postępowania w zakresie budowy bloku operacyjnego i modernizacji budynków 
oraz realizacji programu dostosowawczego. Zgodnie ze wstępną koncepcją, 
Pracownia Serologii zostanie przeniesiona do budynku głównego Szpitala  
i będzie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa.  

Pomieszczenia oraz sprzęt Pracowni Serologii spełniały wymogi §27 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie leczenia krwią. 

Aparatura pomiarowo-badawcza będąca na wyposażeniu Pracowni Serologii 
dostosowana była do rodzaju wykonywanych badań – badań serologicznych. 

W wyniku analizy 10 szt. aparatury medycznej Pracowni Serologii ustalono m.in., że: 
− aparatura ta poddawana była wymaganym przeglądom technicznym, zgodnie  

z zaleceniami producentów lub autoryzowanych serwisów, 
− posiadano większość wymaganej dokumentacji, stosownie do postanowień §5 

ust. 4 rozporządzenia z 3 marca 2004 r., tj. m.in. specyfikacje techniczne, okres 
rozpoczęcia eksploatacji, wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych 
do obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę, 
instrukcje użytkowania oraz zapisy kalibracji, 

− w przypadku pięciu sprzętów/urządzeń (tj. pipety automatycznej o nr inwentarzowym 
N/802/000095/2008, wirówki laboratoryjnej - T/801/000059/2007, inkubatora - 
T/801/000060/2007, chłodziarki T/486/000011/2007 oraz cieplarki - P/00279/2010) 
brak było kart gwarancyjnych. Prezes wyjaśniła, że ww. sprzęty, ze względu na 
swój wiek, nie są już na gwarancji. 

− w przypadku trzech sprzętów/urządzeń (tj. pipety automatycznej o nr 
inwentarzowym N/802/000095/2008, wirówki laboratoryjnej - N/801/000042/1997 
oraz cieplarki - P/00279/2010) brak było certyfikatu dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Prezes wskazała, że pipeta nie jest 
wyrobem medycznym i nie posiada takiego certyfikatu, zaś pozostałe dwa 
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urządzenia są odpowiednio z 1997 r. i 1987 r. Wówczas nie obowiązywała 
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

 (dowód: akta kontroli str. 71-126) 

1.4. W okresie objętym kontrolą, w Pracowni Serologii zatrudnione były cztery osoby 
– trzy na umowę zlecenie, a jedna na umowę kontraktową. Wszystkie miały 
wykształcenie wyższe inne niż lekarskie. Trzy z nich posiadały tytuł magistra 
biologii, a jedna – magistra analityki medycznej z I st. specjalizacji w zakresie 
analityki klinicznej. Osoby te posiadały tytuł diagnosty laboratoryjnego i były wpisane 
do ewidencji diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez KRDL. 

(dowód: akta kontroli str. 127, 138-194) 

1. Kierownikiem Pracowni Serologii był diagnosta laboratoryjny nie mający tytułu 
specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, co było 
niezgodne z przepisem §28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie leczenia krwią, 
stanowiącym, że kierownikiem pracowni serologii lub immunologii 
transfuzjologicznej może być diagnosta laboratoryjny, mający tytuł specjalisty  
w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub lekarz specjalista  
w dziedzinie transfuzjologii klinicznej. Osoba ta posiadała zaświadczenie 
uprawniające do wykonywania badań i autoryzacji wyników, a zatem w myśl §42 
ww. rozporządzenia mogła ona zajmować ww. stanowisko, jednak nie dłużej niż 
do 31 grudnia 2015 r. 

Jak wyjaśniła Prezes, Szpital wielokrotnie ogłaszał konkurs na zatrudnienie 
diagnosty laboratoryjnego posiadającego wymagane uprawnienia. Zgłaszały się 
jednak głównie osoby nie posiadające specjalizacji, zaś te które ją posiadały, 
zainteresowane były wyłącznie dyżurami. Wskazała również, że w Pracowni 
Serologii została zatrudniona osoba z otwartą specjalizacją w wymaganej 
dziedzinie, zaś kierownikiem tej pracowni jest diagnosta laboratoryjny 
posiadający pod 30-stoletni staż pracy w zawodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 42-70, 128, 136) 

2. Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią w Szpitalu ostatnie przeszkolenie  
w zakresie zasad krwiolecznictwa odbył w dniach 22-26 lutego 1999 r. w jednej  
z jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi9 (dalej: „ustawa  
o publicznej służbie krwi”). Zgodnie z obowiązkiem określonym §5 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie leczenia krwią, w przeszkoleniach takich należy 
uczestniczyć z częstotliwością nie rzadszą niż co 4 lata. Od czasu ww. 
przeszkolenia lekarz ten powinien zatem odbyć przeszkolenia również w 2003 r., 
2007 r., 2011 r. i 2015 r.   

Jak wyjaśniła Prezes, termin obowiązkowego szkolenia został przeoczony  
z powodu niedopatrzenia. Dodała jednak, że ustalony zostanie termin tego 
szkolenia z instytucją szkolącą, a lekarz zostanie zobowiązany do jego odbycia. 

(dowód: akta kontroli str. 42-70, 129-136) 

1.5. W badanym okresie, w Pracowni Serologii system pracy był 24-godzinny.  
W wyniku analizy harmonogramów pracy diagnostów laboratoryjnych tej pracowni 
za wybrane siedem miesięcy okresu objętego kontrolą, tj. styczeń, kwiecień, lipiec  
i październik 2015 r. oraz luty, maj i sierpień 2016 r. stwierdzono, że zapewniono ich 
dostępność 24 godz./dobę, tj.: 

                                                      
9 Dz. U. z 2014 r. poz. 332, ze zm. 
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− w godzinach podstawowej ordynacji Pracowni Serologii tj. 7.30 – 16.00 (w dni 
powszednie) diagnosta laboratoryjny był na miejscu10, 

− po godzinach podstawowej ordynacji – pod telefonem, ze świadczeniem usług  
w ramach wezwania.  

(dowód: akta kontroli str. 137, 195) 

Pracownia Serologii spełniała warunki lokalowe oraz sprzętowe, wskazane  
w przepisach rozporządzenia w sprawie leczenia krwią, jednakże kierownik tej 
pracowni nie posiadał wymaganego tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej 
transfuzjologii medycznej, a lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią w Szpitalu 
nie odbywał z odpowiednią częstotliwością przeszkoleń, w jednej z jednostek 
organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy  
o publicznej służbie krwi. Urządzenia/aparatura pracowni spełniała zaś wymagania 
wskazane w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych11.  

2. Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody netto z tytułu sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej12 
wyniosły 24,2 tys. zł w 2015 r. (składały się na nie przychody z tytułu badania próby 
zgodności i przechowywania próbek krwi osiągnięte w wysokość 15,1 tys. zł oraz 
badanie grupy krwi – 9,1 tys. zł) oraz 30,8 tys. zł w 2016 r. (do końca października) 
– odpowiednio 19,7 tys. zł i 11,0 tys. zł. Udział procentowy przychodów Pracowni 
Serologii w przychodach netto ze sprzedaży ogółem Szpitala wyniósł 0,1% zarówno 
w 2015 r. jak i w 2016 r. (do końca października). 

Koszty z tytułu świadczeń diagnostyki laboratoryjnej13 wyniosły 224,6 tys. zł  
w 2015 r. (składały się na nie koszty materiałów, leków, energii, wody i c.o. –  
w wysokości 33,0 tys. zł, usług, np. naprawy, umów kontraktowych – 69,2 tys. zł  
i wynagrodzeń – 91,6 tys. zł oraz koszty pozostałe – 30,9 tys. zł) oraz 221,0 tys. zł  
w 2016 r. (do końca października) – odpowiednio 29,2 tys. zł, 68,9 tys. zł,  
95,4 tys. zł oraz 27,4 tys. zł. Udział kosztów Pracowni Serologii w kosztach 
działalności operacyjnej ogółem Szpitala wyniósł 0,9% zarówno w 2015 r. jak  
i w 2016 r. (do końca października). 

Jak wskazała Prezes, koszty działalności Pracowni Serologii nadzorowane są na 
bieżąco poprzez comiesięczną kontrolę wydatków rzeczowych. Zestawienia 
miesięcznej analizy kosztów przygotowywane są w podziale na komórki kosztowe 
oraz rodzaj wydatków. Poszczególne pozycje omawiane są z osobami 
nadzorującymi te komórki. W 2008 r. próbowano, podczas organizowanego 
konkursu ofert, przekazać Pracownię Serologii w outsourcing, jednakże 
przedstawiona oferta była zbyt wysoka i problemem zgłaszanym przez oferenta było 
zapewnienie dyżurowego banku krwi. W kolejnych postępowaniach konkursowych 
wyłączono więc Pracownię Serologii.  

 (dowód: akta kontroli str. 42-70, 196) 

2.2. Udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach realizowanych świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2015 r. i w 2016 r. (do 
końca października) kształtował się następująco: 
− leczenie szpitalne – 3,2% w 2015 r. oraz 3,4% w 2016 r., 
− ambulatoryjna opieka specjalistyczna – odpowiednio 6,0% i 6,2%, 

                                                      
10 Najczęściej jeden diagnosta był w godzinach 7.30-15.00, a drugi w godz. 8.30-16.00. 
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 876, ze zm. 
12 Laboratorium będącego w strukturze Szpitala. 
13 Jw. 
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− ambulatoryjna opieka specjalistyczna – kosztochłonna – odpowiednio 13,1%  
i 11,6%. 

 (dowód: akta kontroli str. 197-198) 

2.3. W 2009 r. laboratorium diagnostyczne Szpitala zostało przekazane  
w outsourcing firmie zewnętrznej. Wydzielenie ze struktur Szpitala tej działalności, 
spowodowane było m.in.: wysokim zadłużeniem Szpitala (brak płynności finansowej 
skutkował systematycznym narastaniem zobowiązań, ograniczał również działania 
naprawcze, które wymagały nakładów pieniężnych), sprzedażą przez kontrahentów 
wierzytelności Szpitala firmom zajmującym się ich skupem, nasileniem się żądań 
pracowniczych w zakresie podwyższania wynagrodzeń, brakiem źródeł na 
pozyskanie środków finansowych na inwestycje rzeczowe (np. zakup sprzętu  
i aparatury do laboratorium), wysokimi kosztami utrzymania laboratorium przy 
stosowaniu wszystkich wprowadzonych procedur jakościowych, pojawieniem się na 
rynku powiatu mrągowskiego firmy konkurencyjnej, prowadzącej objazdowe 
pobieranie materiału do badań oraz oferującej zaniżone ceny wykonywania badań 
poradniom i przychodniom, zbyt małą liczbą wykonywanych badań, aby w sposób 
ekonomiczny realizować je we własnym zakresie oraz większą efektownością  
i jakością świadczeń wykonywanych przez wyspecjalizowane podmioty z uwagi na 
rodzaj posiadanego sprzętu i aparatury. Przed podjęciem decyzji o outsourcingu 
ww. usług prowadzone były m.in. działania restrukturyzacyjne zatrudnienia. 
Redukcja z przyczyn ekonomicznych objęła m.in. część pracowników laboratorium 
diagnostycznego. Opracowano również analizę strategiczną Szpitala14, pokazującą 
m.in. jego słabe i mocne strony oraz proponowane kierunki jego rozwoju. 

Sprawami wydzielenia ze Szpitala działalności w obszarze diagnostyki laboratoryjnej 
zajmował się m.in. główny księgowy oraz zastępca dyrektora ds. organizacyjno-
prawnych15, współpracowali z nimi kierownicy ówczesnych laboratoriów oraz 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa16. 

Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowań konkursowych17 prowadzone były 
badania rynku. Potencjalni usługodawcy (firmy prowadzące laboratoria 
diagnostyczne w formie outsourcingu) prezentowali zakres świadczonych usług, 
organizację udzielania świadczeń, nadzór nad usługą oraz sposób prowadzonej 
kontroli jakości. Przedstawiali również organizację własnych laboratoriów oraz tych 
przejętych od innych szpitali18.  

(dowód: akta kontroli str. 199-262) 

2.4. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie umowy na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i badań 
histopatologicznych, zawarte w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego  
w 2014 r.19 Przy przygotowaniu konkursu oraz jego prowadzeniu, poza przypadkiem 
opisanym poniżej w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości, Szpital 
stosował się do przepisów art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej20 (dalej: „udl”). 

(dowód: akta kontroli str. 263-335) 

 

                                                      
14 Opracowana przez firmę zewnętrzną. 
15 Osoby te m.in. sporządzały analizy ekonomiczne. 
16 Przygotowując m.in. odpowiednie dane merytoryczne.  
17 Związanych z wydzieleniem działalności diagnostyki laboratoryjnej. 
18 Po ogłoszeniu pierwszego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, dokumentację 
konkursową pobrało pięć firm. 
19 Umowa o zamówienie na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz umowa o 
zamówienie na świadczenie zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych, obie zawarte 30 maja 2014 r. 
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638. 
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W szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
mikrobiologii i badań histopatologicznych z 2014 r., do opisu przedmiotu zamówienia 
nie zastosowano nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, 
określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień21, pomimo 
takiego obowiązku określonego w art. 141 ust. 4 ustawy o śoz. 

Jak wyjaśniła Prezes, nie zastosowano nazw i kodów określonych we Wspólnym 
Słowniku Zamówień, ponieważ zasugerowano się przepisem art. 26 ust. 4 udl, że 
dotyczy to tylko zamówień publicznych, nie powiązując go z ustawą o śoz. Wskazała 
również, że nie miało to jednak wpływu na ograniczenie konkurencji oraz wybór 
oferty i jest wyłącznie błędem formalnym, nie mającym wpływu na wynik 
postępowania konkursowego. 

(dowód: akta kontroli str. 42-70, 290-335) 

2.5. W latach 2015-2016 (do końca października), Szpital osiągnął łącznie 112,6 tys. zł 
przychodów z tytułu najmu pomieszczeń pod prowadzoną w Szpitalu działalność 
OptiMed, nie poniósł zaś żadnych kosztów z tytułu użyczenia sprzętu analitycznego. 

Po przekazaniu 17 kwietnia 2009 r. w outsourcing działalności w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i badań histopatologicznych, Szpital nie 
poniósł żadnych kosztów realizacji umów22 z tytułu dzierżawy aparatury pomiarowo-
badawczej, zakupu odczynników lub sprzętu do pobierania materiału 
biologicznego23.     

(dowód: akta kontroli str. 336-337) 

2.6. W badanym okresie OptiMed, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i badań histopatologicznych, wystawił 
Szpitalowi łącznie 44 faktury24. I tak:  
• w 2015 r. (do końca grudnia) - 24 faktury na łączną kwotę 609,8 tys. zł25. W ww. 

okresie OptiMed wystawił jedno wezwanie do zapłaty – Szpital spłacił wymagane 
płatności, nie wystawiono natomiast żadnych upomnień ani nie skierowano 
żadnej sprawy na drogę sądową. OptiMed nie wystawił też Szpitalowi żadnych 
not odsetkowych.  

• w 2016 r. (do końca października) - 20 faktur na łączną kwotę 579,5 tys. zł26.  
W ww. okresie OptiMed nie wystawił żadnych wezwań do zapłaty, upomnień ani 
nie skierował sprawy na drogę sądową. Nie wystawił również Szpitalowi żadnych 
not odsetkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 338-343) 

1. Spośród wszystkich 44 faktur VAT, wystawionych w okresie objętym kontrolą 
przez OptiMed dla Szpitala, w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii  
i badań histopatologicznych, żadna nie została zapłacona przez Szpital w 
terminie określonym w wystawionych fakturach. I tak: 
• w 2015 r. (do końca grudnia) wystawiono 24 faktury na łączną kwotę 609,8 

tys. zł27. Opóźnienie ich płatności wyniosło od 23 do 176 dni (średnio 97 dni). 

                                                      
21 Dz. U. UE. L. z 2002 r. nr 340, str. 1. 
22 Zawartych przed tym okresem. 
23 Jedna umowa (na sprzęt do zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi) obowiązywała do 29 lipca 2009 r., jednakże 
po 17 kwietnia 2009 r. nie dokonywano już realizacji dostaw z tego tytułu.  
24 Z tytułu zlecania badań laboratoryjnych. 
25 Wartość po korektach. 
26 Wartość po korektach. 
27 Wartość po korektach. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Płatności z opóźnieniem dotyczyły kwoty 500,6 tys. zł28. Kwota zobowiązań 
wymagalnych, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 43,1 tys. zł.  

• w 2016 r. (do końca października) wystawiono 20 faktur na łączną kwotę 
579,5 tys. zł29. Trzy z nich, wystawione na łączną kwotę 60,1 tys. zł, zostały 
opłacone30 (opóźnienie ich płatności wystąpiło w każdym przypadku  
i wyniosło od 175 do 208 dni, średnio 197 dni), zaś pozostałe faktury, według 
stanu na 31 października 2016 r., nie zostały opłacone. Płatności  
z opóźnieniem dotyczyły kwoty 47,4 tys. zł31, zaś pozostała kwota 317,7 tys. 
zł nie została spłacona, wg stanu na 31 października 2016 r. jest 
zobowiązaniem wymagalnym. 

Prezes wyjaśniła, że w 2015 r. Szpital miał trudności z terminową płatnością 
bieżących faktur. W pierwszej kolejności zabezpieczane były środki finansowe na 
wypłatę wynagrodzeń, należnych składek ZUS i podatków. Następnie środki 
finansowe przeznaczane były na spłatę zobowiązań wobec dostawców leków, 
sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, płynów infuzyjnych itd. 
Wskazała, że cykl rozliczenia pacjentów z NFZ jest niekorzystny dla podmiotów 
leczniczych, tzn. najpierw należy wyleczyć, a później dopiero zostanie dokonane 
rozliczenie i zapłata. Faktury za wykonanie diagnostyki laboratoryjnej wystawiane 
są zaś co miesiąc. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Szpital spłacił jednak większość 
zobowiązań wymagalnych, gdyż NFZ rozliczał realizację umów i dzięki temu 
Szpital otrzymał środki finansowe. Odnośnie 2016 r., Prezes wyjaśniła, że m.in.  
z powodu wzrostu płacy minimalnej, co pociągnęło za sobą wzrost kosztów 
wynagrodzeń oraz cen towarów i usług, Szpital nadal ma trudności z terminowym 
regulowaniem zobowiązań. Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z OptiMed, 
Szpital stara się ratalnie spłacać zobowiązania. Priorytetem jest natomiast 
zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń, składek ZUS i podatku. Dodała również, 
że Szpital wykonał świadczenia ponad limit określony w umowach lecznictwo 
szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – kosztochłonne. Ostateczne zbilansowanie umowy może 
nastąpić dopiero na początku 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 87-118, 338-343) 

2. Przeprowadzona w toku kontroli NIK analiza 20 faktur VAT wystawionych przez 
OptiMed, wykazała że Szpital zaakceptował je, mimo że ujęte w nich kwoty za 
wykonane badania były wyższe, łącznie o 5.082,50 zł (1.373,50 zł w 2015 r. i 
3.709,00 zł w 2016 r.), niż wynikające z ustalonego cennika. I tak, w fakturze 
VAT nr: 

a) 136/01/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „CK-MB” - w wysokości 37,50 zł zamiast 25,00 zł, 
− „wymaz z drzewa oskrzelowego” – w wysokości 31,00 zł zamiast 20,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 29,50 zł, 

b) 132/03/2015 – przyjęto stawkę za „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 
2,00 zł zamiast 1,00 zł (wartość faktury zawyżona o 3,00 zł), 

c) 129/04/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 49,00 zł, 

                                                      
28 Po uwzględnieniu wzajemnych kompensat. 
29 Wartość po korektach. 
30 Wg stanu na 2 grudnia 2016 r. 
31 Po uwzględnieniu wzajemnych kompensat. 
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d) 129/05/2015 – przyjęto stawkę za „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 
135,00 zł zamiast 90,00 zł (wartość faktury zawyżona o 270,00 zł), 

e) 137/06/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „wymaz z drzewa oskrzelowego” – w wysokości 31,00 zł zamiast 20,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 106,00 zł, 

f) 132/07/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 98,00 zł, 

g) 137/08/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „GGTP” w wysokości 3,00 zł zamiast 5,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „wymaz z drzewa oskrzelowego” – w wysokości 31,00 zł zamiast 20,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 73,00 zł, 

h) 129/10/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 271,00 zł, 

i) 156/11/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 231,00 zł, 

j) 136/12/2015 – przyjęto stawkę za: 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „wymaz z drzewa oskrzelowego” – w wysokości 31,00 zł zamiast 20,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 243,00 zł, 

k) 135/01/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „przeciwciała anty-HBC TOTAL W18” w wysokości 29,00 zł zamiast 28,00 zł,  
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 229,00 zł, 

l) 135/02/2016 – przyjęto stawkę za „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 
2,00 zł zamiast 1,00 zł (wartość faktury zawyżona o 7,00 zł), 

m) 127/03/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 70,00 zł, 

n) 124/04/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
− „wymaz z drzewa oskrzelowego” – w wysokości 31,00 zł zamiast 20,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 687,00 zł, 

o) 127/05/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „CK-MB” - w wysokości 37,50 zł zamiast 25,00 zł, 
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− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 428,50 zł, 

p) 151/06/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „CK-MB” - w wysokości 37,50 zł zamiast 25,00 zł, 
− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 370,00 zł, 

q) 121/07/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „CK-MB” - w wysokości 37,50 zł zamiast 25,00 zł, 
− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 491,50 zł, 

r) 130/08/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 340,00 zł, 

s) 125/09/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 363,00 zł, 

t)  129/10/2016 – przyjęto stawkę za: 
− „p. ciała p. transglutaminazie” w wysokości 135,00 zł zamiast 90,00 zł, 
− „CK-MB” - w wysokości 37,50 zł zamiast 25,00 zł, 
− „mycoplasma pneumoniae igM” w wysokości 50,00 zł zamiast 33,00 zł, 
− „pobranie próbki dla serologii” w wysokości 2,00 zł zamiast 1,00 zł, 
co skutkowało zawyżeniem wartości ww. faktury o 723,00 zł. 

Jak wyjaśniła Prezes, do pomyłki doszło z powodu przeoczenia i błędnego 
określenia niektórych cen, po podpisaniu nowej umowy. Wskazała, że 16 grudnia 
2016 r. wystąpiono do OptiMed o dokonanie korekty ww. faktur. Korekty te 
zostały wystawione 22 grudnia 2016 r. i jak podała, faktury te zostaną rozliczone 
w ramach kompensaty wzajemnych rozliczeń. Dodała również, że prowadzony 
jest bieżący nadzór nad rozliczaniem faktur, w razie wystąpienia rozbieżności 
wykonawca badań wzywany jest do wyjaśnienia i korekty faktury. Jednakże 
wprowadzona zostanie dodatkowa kontrola finansowa nad rozliczaniem tych 
usług, główna księgowa została zobowiązana do tej weryfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 87-118, 129-135, 383-349) 

Prawidłowo i w sposób gospodarny wydzielono ze struktur Szpitala działalność  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i badań histopatologicznych. 
Poza nie zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku 
Zamówień do opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie i prowadzenie 
procedury konkursu ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych w ww. zakresie następowało prawidłowo. Płatności za wystawione 
faktury VAT za diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię oraz badania 
histopatologiczne dokonywane były nieterminowo, jednakże z tego tytułu nie 
zapłacono żadnych karnych odsetek. Szpital zaakceptował też wystawione przez 

Ocena cząstkowa 
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OptiMed faktury, mimo że wartość zrealizowanych przez ten podmiot usług została 
zawyżona o 5,1 tys. zł. 

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Badania laboratoryjne finansowane ze środków publicznych, wykonywane  
w okresie 2015-2016 (do końca października) realizowane były w ramach rodzajów 
świadczeń dotyczących immunologii transfuzjologicznej, profilaktyki konfliktu 
matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh, wydawania 
identyfikacyjnych kart grup krwi, rozmrażania osocza, biochemii, hematologii, 
immunochemii, analityki ogólnej, koagulologii, toksykologii oraz gazometrii.  

W Pracowni Serologii nie pobierano materiału do badań serologicznych. Próbki krwi 
od pacjentów szpitalnych pobierały pielęgniarki oddziałowe, a od pacjentów 
ambulatoryjnych próbki pobierane były w pobieralni Laboratorium OptiMed. Punkt 
pobrań Laboratorium OptiMed na rzecz pacjentów ambulatoryjnych czynny był  
w godzinach 7.00-10.00, rejestracja w przypadku pacjentów skierowanych przez 
lekarzy POZ, AOS i Szpitala była ciągła, badania wykonywane były na bieżąco.  
W laboratorium OptiMed była możliwość rejestracji i pobierania materiału 
całodobowo. 

(dowód: akta kontroli str. 350-352) 

3.2. Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala znał 
zakres wykonywanych badań przez Pracownię Serologii oraz Laboratorium 
OptiMed, sposób przygotowania pacjenta do badania, zasady pobierania materiału, 
metody badawcze, zasady wartości referencyjnych i niepewności pomiarów, sposób 
dokumentowania i autoryzacji wyników badań oraz czas realizacji badania. 
Potwierdzeniem tego były podpisy personelu medycznego na otrzymanych do 
zapoznania się procedurach. 

(dowód: akta kontroli str. 353) 

3.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywało sześć procedur uzyskania zgody na 
badania diagnostyczne wykonywane poza własnym laboratorium, tj.: badanie krwi  
w kierunku HIV, nakłucie jamy opłucnowej, nakłucie jamy otrzewnowej, punkcja 
lędźwiowa, punkcja stawów i zatok oraz biopsja mostka celem pobrania szpiku 
kostnego (mielogram). 

(dowód: akta kontroli str. 354-359) 

3.4. W wyniku analizy32 dokumentacji medycznych (historii chorób) 12 pacjentów 
przyjętych w trybie planowym do Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Urazowo-Ortopedycznym Szpitala (dalej: „Oddział Chirurgii”), ustalono m.in.,  
że dziewięciu pacjentów miało wykonane na zlecenie Oddziału Chirurgii, po 
przyjęciu do Szpitala, badania laboratoryjne w Laboratorium OptiMed, a trzech miało 
wykonane badania laboratoryjne w trybie ambulatoryjnym w Laboratorium OptiMed, 
na zlecenie Poradni Urazowo-Ortopedycznej działającej przy Szpitalu. Nie 
stwierdzono przypadków zgłoszenia się pacjentów na zabieg planowy z wykonanymi 
badaniami diagnostyki laboratoryjnej poza Laboratorium OptiMed.  

(dowód: akta kontroli str. 360-361) 

3.5. W okresie objętym kontrolą, w Pracowni Serologii wykonano łącznie 3.391 
badań, z czego badania serologiczne związane z oznaczeniem grupy krwi i Rh  
z układu ABO stanowiły największy udział wszystkich wykonywanych w tym czasie, 
tj. 63,7% (1.156) w 2015 r. i 62,8% (989) w 2016 r. (do końca października). 
Struktura badań kształtowała się odpowiednio: 

                                                      
32 Wybrano po jednej dokumentacji z każdego miesiąca z drugiej połowy 2015 r. (m-ce VII-XII 2015 r.) oraz pierwszej połowy 
2016 r. (m-ce I-VI 2016 r.). 
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− serologiczne – próba zgodności – 18,6% (338) i 18,0% (284), 
− wydanie dokumentu – wypisanie krew-karty – 6,0% (108) i 5,6% (88), 
− serologiczne – pośredni test antyglobulinowy – 4,0% (73) i 6,5% (102), 
− serologiczne – kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty D – 3,7% (67)  

i 4,3% (68),  
− bank krwi – rozmrażanie osocza – 4,0% (73) i 2,8% (45). 

 (dowód: akta kontroli str. 362) 

3.6. W ramach realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia,  
w latach objętych kontrolą w laboratorium diagnostycznym Szpitala33 wykonano 
łącznie 208.168 badań, z czego 106.027 w 2015 r. oraz 102.141 w 2016 r.  
(do końca października). I tak, w ramach umowy na: 
− leczenie szpitalne wykonano łącznie 193.176 badań (92,8% udziału w łącznej 

liczbie badań), 
− ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 11.879 badań (5,7%), 
− nocną i świąteczną podstawową opiekę zdrowotną – 391 badań (0,2%), 
− ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (kosztochłonne) – 2.722 badania (1,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 363) 

3.7. W latach 2015-2016 (do końca października), w ramach badań POZ w Szpitalu 
wykonano łącznie 391 badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, których koszty 
wyniosły 1.816,00 zł. Były to: 
− badania hematologiczne – łącznie 58 badań (14,8% udziału w łącznej liczbie 

badań POZ), których koszt wykonania wyniósł 203 zł, 
− badania biochemiczne i immunochemiczne – 282 badania (72,1%), 1.384,00 zł, 
− badania moczu – 14 badań (3,6%), 47,00 zł, 
− badania układu krzepnięcia – 37 badań (9,5%), 182,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 364) 

3.8. W okresie objętym kontrolą Szpital zlecił na zewnątrz wykonanie 206.707 badań 
laboratoryjnych, których koszt wyniósł 1.191,2 tys. zł. Z ww. liczby badań: 
− 180.965 stanowiły badania analityczne (koszt – 764,1 tys. zł) – wykonane przez 

OptiMed, 
− 16.675 - badania bakteriologiczne (247,3 tys. zł) – wykonane przez OptiMed, 
− 8.417 – badania histopatologiczne (174,0 tys. zł) – wykonane przez OptiMed, 
− 258 – badania cytologiczne (3,8 tys. zł) – wykonane przez OptiMed, 
− 349 – badania cytologiczne wykonane przez podmiot wskazany przez NFZ, 
− 43 badania histopatologiczne (2,0 tys. zł) – zlecone przez lekarza patomorfologa 

podczas sekcji i wykonane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  
w Olsztynie. 

Badania diagnostyki laboratoryjnej zlecane przez Szpital na zewnątrz stanowiły  
w ww. okresie 98,4% wszystkich tego typu badań wykonywanych na potrzeby 
Szpitala.  

 (dowód: akta kontroli str. 365-401) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w badanym 
obszarze. 

                                                      
33 Zarówno w laboratorium OptiMed jak i w Pracowni Serologii. 
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4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. W latach 2006-2009 Szpital wdrożył i certyfikował systemy ISO 9001:2000, 
14001:2005 i 18001:2004. Zostały one utrzymane do 2011 r.34 Pracownia Serologii, 
jako część ówczesnego Laboratorium Analitycznego, opracowała w 2006 r.  
i wdrożyła pierwsze Standardowe Procedury Operacyjne. Wdrożone standardy  
i procedury zostały wykorzystane do wdrożenia standardów akredytacyjnych 
Centrum Monitorowana Jakości – Szpital otrzymał ocenę pozytywną (certyfikat 
obowiązywał w okresie od 8 czerwca 2010 r. do 7 czerwca 2013 r.). W okresie 
objętym kontrolą system jakości był nadal utrzymany, jednakże Szpital nie poddał 
się ponownej certyfikacji z powodu braku środków finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 42-70, 402-420) 

4.2. Warunki umów zawartych z OptiMed 30 maja 2014 r. na świadczenia zdrowotne 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i badań histopatologicznych  
i obowiązujących w okresie objętym kontrolą, nie zobowiązywały przyjmującego 
zamówienie do wdrożenia standardów normy PN-EN ISO/EC 17025 lub PN-EN 
ISO/IEC 15189.  

Jak wyjaśniła Prezes, z uwagi na dobrowolność posiadania akredytacji Polskiego 
Centrum Akredytacji, nie wymagano wdrożenia standardów tych norm. Z oferty 
złożonej w konkursie ofert wynika jednak, że OptiMed posiada wdrożone procedury 
normy PN-EN ISO/IEC 15189, nie poddał się jednak do chwili obecnej akredytacji. 

(dowód: akta kontroli str. 42-70, 263-288) 

4.3. W okresie 2015-2016 (do końca października) w Pracowni Serologii zostały 
opracowane i wdrożone procedury postępowania dotyczące m.in. zlecenia badania 
laboratoryjnego; pobrania, przyjmowania i przechowywania materiału do badań 
laboratoryjnych; transportu tego materiału; wydawania sprawozdań z badań 
laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wynikach 
znajdujących się w zakresie wartości krytycznych oraz stosowanych metod 
badawczych. Analiza dziesięciu35 badań zleconych do wykonania w Pracowni 
Serologii wykazała, że w każdym przypadku zastosowano wszystkie wymagane 
procedury postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 42-70, 421-422, 425-432) 

4.4. W okresie objętym kontrolą w Pracowni Serologii dokonano standaryzacji 
wszystkich faz procesu diagnostycznego. Kadra medyczna Szpitala oraz pracownicy 
Pracowni Serologii zapoznani zostali z procedurami i instrukcjami opisującymi 
prawidłowe postępowanie podczas realizacji poszczególnych faz. W badanym 
czasie przeprowadzono również po dwa szkolenia36 dla personelu Szpitala  
w zakresie przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych, pobierania materiału 
biologicznego, przechowywania i transportu materiału do badań, identyfikacji  
i przygotowania materiału do badań, przygotowania formularzy zleceń oraz 
stosowania kodów kreskowych. 

W Pracowni Serologii prowadzono rejestr błędów fazy przedanalitycznej, 
analitycznej oraz postanalitycznej. W badanym okresie wystąpiło łącznie: 
− 20 błędów przedlaboratoryjnych, z czego dziewięć dotyczyło hemolizy w próbce, 

pięć – braku materiału, zaś sześć – błędu pobrania, 
− jeden błąd fazy analitycznej związany z błędnym oznakowaniem próbki w czasie 

badania, 

                                                      
34 ISO 9001:2000 w okresie 22.12.2006 r. – 21.12.2009 r., ISO 14001:2005 i ISO 18001-2004 w okresie 07.03.2009 r. – 
06.03.2011 r.  
35 Po pięć z każdego roku objętego kontrolą. 
36 Po jednym w każdym roku. 
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− dziewięć błędów fazy postanalitycznej – wszystkie związane z błędnym 
odesłaniem i rozłożeniem wyników. 

Każdy ww. przypadek poddany był analizie. Wnioski z przeprowadzanych analiz 
zamieszczane były w protokole błędu oraz rejestrze błędu. W przypadku błędów 
fazy przedanalitycznej, na oddziale, na którym wystąpił błąd, przeprowadzane było 
szkolenie z pobierania próbek krwi, a w przypadku pozostałych faz, pracownicy 
Pracowni Serologii byli m.in. informowani o konieczności postępowania zgodnie  
z obowiązującymi procedurami oraz o konieczności maksymalnej koncentracji 
podczas wykonywania badań serologicznych. Działania naprawcze spowodowały 
zmniejszenie występowania podobnych błędów. 

Codziennie37, dwa razy w ciągu doby, personel Pracowni Serologii dokonywał 
kontroli temperatury pomieszczeń ww. pracowni - dokumentowana była ona  
w zeszycie kontroli temperatury. W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły żadne 
nieprawidłowości z tym związane. 

W latach 2015-2016 (do końca października) Pracownia Serologii brała udział  
w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań 
Immunotransfuzjologicznych DiaMed/Bio-Rad, w którym cztery razy uzyskała wynik 
pozytywny (w każdym kolejnym kwartale 2015 r.), a trzy razy pozytywny  
z wyróżnieniem (trzy kolejne kwartały 2016 r.). W 2015 r. poddana była również 
kontroli jakości badań przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Olsztynie – otrzymała maksymalną liczbę punktów.  

(dowód: akta kontroli str. 423-424, 433-439) 

4.5. Analiza pięciu badań próby zgodności wykonanych w Pracowni Serologii 
wykazała, że zastosowano wszystkie wymagane procedury w tym zakresie,  
a dokumentacja medyczna zawierała wymagane informacje. W wyniku  
45 badań38 zleconych do wykonania w Laboratorium OptiMed (analiza czasu 
badania diagnostyki laboratoryjnej, na podstawie systemu szpitalnego Medicus On-
line39), ustalono m.in. że: 
• 41 badań wykonano w czasie określonym w załączniku do umowy z OptiMed, 
• W przypadku czterech badań czas ten został przekroczony. Dotyczyło to 

następujących badań (daty i godziny według systemu informatycznego Szpitala): 
− mocz ogólne – data i godzina wysłania badania to 12 października 2015 r. 

godz. 7:56, zaś data i godzina powrotu wyniku – 12 października 2015 r. 
godz. 12:48, tj. 4 godz. i 52 minuty od wysłania badania, podczas gdy zgodnie  
z postanowieniami załącznika do umowy maksymalny czas oczekiwania na 
wynik tego badania w trybie rutynowym powinien wynieść cztery godziny, 

− posiew płynu mózgowordzeniowego – data i godzina wysłania badania to  
28 maja 2016 r. godz. 20:56, zaś data i godzina powrotu wyniku – 3 czerwca 
2016 r. godz. 14:11, tj. pięć dni, 17 godzin i 15 minut od wysłania badania, 
podczas gdy zgodnie z zapisami załącznika do umowy maksymalny czas 
oczekiwania na wynik tego badania w trybie rutynowym powinien wynieść 
pięć dni, 

− wymaz z rany – data i godzina wysłania badania to 26 lutego 2015 r.  
godz. 8:34, zaś data i godzina powrotu wyniku – 2 marca 2015 r. godz. 6:22, 
tj.  93 godziny i 48 minut od wysłania badania, podczas gdy zgodnie  

                                                      
37 W dni robocze. 
38 Morfologia – 15 badań, prokalcytonina – sześć, badanie ogólne moczu – 10, posiew płynu mózgowordzeniowego – jedno, 
wymaz z rany – cztery, posiew kału w kierunku Salmonella, Shigella – sześć oraz wymaz z ropnia – trzy. 
39 Wersja A20160823-29. 
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z zapisami załącznika do umowy maksymalny czas oczekiwania na wynik 
tego badania w trybie rutynowym powinien wynieść 24-72 godziny, 

− wymaz z ropnia – data i godzina wysłania badania to 18 lutego 2015 r.  
godz. 16:56, zaś data i godzina powrotu wyniku – 22 lutego 2015 r.  
godz. 11:33, tj. 90 godzin i 37 minut, podczas gdy zgodnie z zapisami 
załącznika do umowy maksymalny czas oczekiwania na wynik tego badania 
w trybie rutynowym powinien wynieść 24-72 godziny. 

Jak wyjaśniła Prezes, w przypadku zlecenia na: 
− badanie ogólne moczu OptiMed wykonał badania we właściwym czasie,  

a rozbieżności pomiędzy danymi otrzymanymi z systemu informatycznego 
Szpitala, a godziną dostarczenia i odbioru próbek, wynikają z cyklu pracy 
oddziału. Próbki są pobierane wg zleceń lekarzy, rejestrowane i dopiero po 
zebraniu próbek od kilku pacjentów przekazane zbiorczo do OptiMed, a więc 
data i godzina rejestracji zlecenia wykonania badania w systemie 
informatycznym Szpitala jest wcześniejsza od daty i godziny przekazania próbek 
do badania firmie OptiMed,   

− posiew płynu mózgowordzeniowego oraz wymaz z ropnia - przedłużony został 
czas inkubacji, aby podnieść wiarygodność ujemnego wyniku. Dodała, że lekarz 
prowadzący mógł na bieżąco śledzić częściowe wyniki badań, w czasie 
rzeczywistym, korzystając z dostępu do platformy internetowej OptiMed, 

− wymaz z rany – wynik wydano 1 marca 2015 r. o godz. 10:48, a więc nie 
przekroczył 72 godzin, jednakże z powodu błędu transmisji danych, w systemie 
szpitala został zarejestrowany w terminie późniejszym. Informatyk szpitala  
(na zgłoszenie lekarza prowadzącego) kontaktował się z informatykiem OptiMed, 
(ustalono przyczynę opóźnienia i podjęto czynności naprawcze - reset 
serwerów). Lekarz prowadzący mógł jednak na bieżąco śledzić wyniki badań  
w czasie rzeczywistym, korzystając z dostępu do platformy internetowej 
OptiMed. 

 (dowód: akta kontroli str. 87-118, 440-480) 

4.6. W okresie objętym kontrolą Pracownia Serologii posiadała opracowane zasady 
transportu materiału biologicznego, zawarte m.in. w procedurach: „Procedura 
postępowania przy pobieraniu i przekazywaniu próbek krwi na badania z zakresu 
immunologii transfuzjologicznej wykonywane w Pracowni Serologicznej” oraz 
„Wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych”. Zgodnie z ich zapisami 
materiał biologiczny transportowany mógł być wyłącznie przez osoby uprawnione,  
w specjalnym pojemniku, w pozycji pionowej. W ww. okresie również OptiMed 
posiadał sformalizowane zasady postępowania z materiałem biologicznym.  
W ramach tych procedur wskazano, że m.in. materiał do badań (na terenie Szpitala) 
przenoszony jest przez uprawniony personel Szpitala, z wyjątkiem sytuacji, gdy do 
pobrania materiału od pacjenta na oddziale wzywany jest pracownik Laboratorium 
OptiMed, zaś materiał transportowany na zewnątrz przewożony jest w specjalnych 
pojemnikach, odpowiednio oznakowanych, w pozycji pionowej, przez 
przeszkolonych pracowników (kurierów). 

Analiza 10 zleconych badań laboratoryjnych wykonanych w okresie objętym kontrolą 
wykazała, że zastosowano wszystkie wymogi wskazane w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie standardów jakości oraz opracowanych procedur 
postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 481-536) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w badanym 
obszarze. 
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5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

5.1. Obowiązującą w okresie objętym kontrolą umowę na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii40 zawarto na 
warunkach ustalonych w toku konkursu ofert, ze wszystkimi wymaganymi 
postanowieniami, a w jej treści zawarto regulacje zabezpieczające interesy Szpitala, 
w tym możliwość sprawowania nadzoru nad realizacją powierzonych świadczeń 
zdrowotnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązany został do m.in. do: 
− poddania się kontroli ze strony Szpitala oraz innych uprawnionych osób  

i organów w zakresie sposobu udzielania świadczeń i ich jakości, jakości 
stosowanego sprzętu, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz 
przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów wewnętrznych Szpitala, 

− przekazania Szpitalowi informacji dotyczących zasad przygotowania pacjenta do 
pobierania określonego materiału, sposobu jego pobierania oraz postępowania 
z pobranym materiałem, 

− przekazania Szpitalowi procedur/instrukcji dotyczących transportu pobranych 
materiałów, z uwzględnieniem lokalizacji miejsca pobrania i laboratorium, 

− współpracy z Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołem Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych41 (dalej: „ZKZS”) oraz Komitetem Terapeutycznym – 
aktywne uczestnictwo mikrobiologa w spotkaniach oraz sporządzanie przez 
niego protokołów, 

− dostarczania ZKZS (na koniec roku kalendarzowego oraz doraźnie) danych 
dotyczących m.in. badań mikrobiologicznych oraz mapy epidemiologicznej 
Szpitala (do 31 stycznia za rok poprzedni), a także analiz badań 
mikrobiologicznych i analiz  błędów przedlaboratoryjnych (na koniec każdego 
kwartału), 

− dostarczania Szpitalowi raportów zbiorczych lekowrażliwości drobnoustrojów. 

W zakresie rozliczeń finansowych wskazano zaś, że dokonywane będą one w cyklu 
miesięcznym, na podstawie cen jednostkowych brutto oraz liczby należycie 
wykonanych świadczeń określonych w oparciu o prowadzony przez przyjmującego 
zamówienie rejestr (przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonanych na ich 
podstawie). 

(dowód: akta kontroli str. 263-288, 537-568) 

5.2. W okresie 2015-216 (do końca października), w ramach nadzoru nad realizacją 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez OptiMed zrealizowano następujące 
działania: 
− trzy kontrole laboratorium OptiMed na terenie Szpitala (w zakresie m.in. stanu 

sanitarno-higienicznego urządzeń służących do prowadzenia badań 
analitycznych, personelu laboratorium, nadzoru nad usługą pobierania materiału 
metodą włośniczkową, przechowywania i transportu materiału do badań, 
wewnętrznej kontroli poprawności oznaczeń, przyjmowania próbek i zleceń oraz 
ich przechowywania, nadzoru nad sprzętem i aparaturą. Istotnych 
nieprawidłowości nie stwierdzono, 

− jedną kontrolę laboratorium OptiMed w siedzibie w Kętrzynie (w zakresie jw.) – 
nie stwierdzono nieprawidłowości, 

− osiem audytów (przeprowadzane raz na kwartał) laboratorium OptiMed  
w oddziałach Szpitala, w zakresie m.in. pobierania materiału do badań, jego 
transportu i terminowości – stwierdzono kilka uchybień, uwagi zgłoszone do 
OptiMed zostały wdrożone, 

                                                      
40 Nie dokonywano żadnych zmian postanowień umowy w okresie objętym kontrolą. 
41 W badanym okresie, w skład ZKZS wchodził mikrobiolog szpitalny. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− pielęgniarki oddziałowe przekazywały co miesiąc naczelnej pielęgniarce42 uwagi 
odnośnie działalności OptiMed (np. zbyt długi czas oczekiwania na odbiór 
materiału ze strony OptiMed, czy brak podglądu wyników badań w systemie), 
które następnie zgłaszane były do OptiMed. 

Szpital posiadał wiedzę o przeprowadzonych w OptiMed przez podmioty zewnętrzne 
kontrolach. I tak w okresie objętym kontrolą OptiMed był kontrolowany przez cztery 
podmioty, tj.: 
− dwa razy (w 2015 r. i 2016 r.) przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Mrągowie – kontrola stanu sanitarnego laboratorium OptiMed  
w Szpitalu. W 2015 r. stwierdzono niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny 
tapicerki na fotelu w zewnętrznym punkcie pobrań oraz kosza na brudne 
fartuchy, jak i niewłaściwe warunki higieniczno-sanitarne przechowywania 
sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, środków czystości oraz 
preparatów myjąco-dezynfekcyjnych (nieprawidłowości zostały usunięte), 
natomiast w 2016 r. nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, 

− dwa razy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie 
– kontrola stanu sanitarnego w laboratorium OptiMed w Kętrzynie – 
nieprawidłowości nie stwierdzono, 

− jeden raz (w 2016 r.) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie – 
przedmiotem kontroli była m.in. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz 
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania 
wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe i wystawianie zaświadczeń lub 
zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Wykazano różnicę  
w naliczaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (składki pomniejszono w kolejnym okresie składkowym), 

− jeden raz (w 2016 r.) przez Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski 
Odział Wojewódzki w Olsztynie, w zakresie spełniania wymagań formalnych, 
organizacji udzielania świadczeń, wyposażenia, dostępności świadczeń, 
personelu medycznego - nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W latach objętych kontrolą nie wpłynęły do Szpitala żadne skargi, uwagi czy wnioski 
dotyczące realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 

W okresie 2015-2016 (do końca października) Szpital działał w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej wyłącznie z udziałem podmiotów wymienionych w załączniku do 
umowy z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 569-571, 603-608, 635-644) 

5.3. W badanym okresie, u 164 pacjentów oddziałów Szpitala43 wykryto zakażenie 
szpitalne. I tak, na oddziale: 
− wewnętrznym – u 40 pacjentów (16 w 2015 r., 24 w 2016 r. – do końca 

października), 
− dziecięcym – u 53 (odpowiednio: 29 i 24), 
− chirurgicznym z pododdziałem urazowo-ortopedycznym – u 32 (odpowiednio: 

dziewięciu i 23), 
− ginekologiczno-położniczym z pododdziałem noworodkowym – u trzech 

(odpowiednio: dwóch i jednego), 
− anestezjologii i intensywnej opieki medycznej – u 36 (odpowiednio: 25 i 11). 

                                                      
42 Na specjalnie do tego opracowanym druku – „nadzór nad usługą zewnątrzszpitalną”. 
43 Oddział Wewnętrzny, Dziecięcy, Chirurgiczny z Pododdziałem urazowo-ortopedycznym, Ginekologiczno-Położniczy z 
pododdziałem noworodkowym, Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. 
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Badania mikrobiologiczne, w celu ustalenia antybiotykogramu44, wykonano u 157 
pacjentów (95,6%). Jak wskazała Prezes, w dwóch przypadkach zakażenie 
potwierdzono na podstawie obrazu klinicznego i wykładników biochemicznych,  
w dwóch – klinicznie i radiologicznie. W każdym z tych przypadków nie pobrano 
badań mikrobiologicznych z powodu braku uzyskania materiału do badania 
(plwociny), a stan pacjenta nie wskazywał na sepsę lub inny ciężki stan, aby 
pobierać posiew krwi. Natomiast w trzech przypadkach (stwierdzonych na oddziale 
dziecięcym) zakażenie potwierdzono na podstawie objawów klinicznych (zakażenie 
dolnych dróg oddechowych oraz dwa rumienie zakaźne). 

W latach objętych kontrolą, OptiMed gromadził informacje o liczbie wykonywanych 
badań na każdym oddziale Szpitala, ich rodzaju oraz liczbie wyników dodatnich  
i wątpliwych. Dane te dostępne były personelowi Szpitala za pomocą platformy 
informatycznej. Dostęp do niej posiadał dyrektor ds. lecznictwa, naczelna 
pielęgniarka, pielęgniarka epidemiologiczna oraz koordynator sekcji informatyki. 
Gromadzone dane umożliwiały ocenę prowadzonej analizy lokalnej sytuacji 
epidemiologicznej, wykonywania badań laboratoryjnych obejmujących liczbę 
wykonywanych badań mikrobiologicznych oraz innych zestawień statystycznych 
wynikających z zapotrzebowania Szpitala. 

OptiMed posiadał także opracowane i wdrożone procedury postępowania  
w przypadku występowania w poszczególnych oddziałach Szpitala szczepów 
bakteryjnych, tzw. czynników alarmowych i ich lekowrażliwości. Były to procedury: 
− rejestracji patogenów alarmowych, 
− wysyłania drobnoustrojów do ośrodków referencyjnych, 
− karty badań wysyłanych do ośrodków referencyjnych, 
− kolekcjonowania drobnoustrojów w banku szczepów, 
− karty ewidencji drobnoustrojów przechowywanych w banku szczepów.  

W okresie 2015-2016 (do końca października) kierownictwo Szpitala oraz ZKZS 
otrzymywało od OptiMed analizę badań mikrobiologicznych w postaci mapy 
mikrobiologicznej, analizę występowania drobnoustrojów na oddziałach Szpitala, 
czynników alert patogenów i lekowrażliwości izolowanych drobnoustrojów, listę 
czynników alarmowych oraz raporty dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej 
Szpitala. 

 (dowód: akta kontroli str. 42-70, 573-575, 572, 577-602) 

5.4. W latach 2015-2016 (do końca października) przeprowadzono cztery audyty 
Pracowni Serologii w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej 
oraz jej kompletności. Dodatkowo, dyrektor ds. lecznictwa, na podstawie m.in. 
sprawozdań, analiz, raportów, spotkań zespołów i komitetów jakościowych, 
trzykrotnie opracowywał prezentację multimedialną zawierającą m.in. 
podsumowanie prac komitetu transfuzjologicznego wraz z Pracownią Serologii. 
Pracownia Serologii poddana była również w tym okresie trzykrotnie (raz w 2015 r.  
i dwa w 2016 r.) kontroli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Olsztynie45. 

(dowód: akta kontroli str. 617-634) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w obszarze nadzoru 
nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej. 

                                                      
44 U pacjentów, u których wykryto zakażenie szpitalne. 
45 Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli46, wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań w celu zatrudnienia na stanowisku kierownika 
Pracowni Serologii osoby z wymaganymi kwalifikacjami wskazanymi w §28 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie leczenia krwią. 

2. Zapewnienie wymaganej częstotliwości przeszkolenia lekarza odpowiedzialnego 
w Szpitalu za gospodarkę krwią. 

3. Podjęcie działań zapewniających skuteczną kontrolę formalno-rachunkową 
wystawianych przez kontrahentów faktur za wykonywane badania diagnostyki 
laboratoryjnej oraz terminowe regulowanie zobowiązań wobec podwykonawców 
świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

4. Stosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień  
do opisu przedmiotu zamówienia w konkursach ofert na wykonywanie świadczeń 
medycznych. 

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 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  11 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

z up. Piotr Górny  

Wicedyrektor 

Edyta Piskorz-Zabujść 
starszy inspektor kontroli państwowej  

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

 

                                                      
46 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, ze zm. 
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