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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 Szczecinie 

Kontroler Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/80/2016 z dnia 30 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony1, ul. Arkońska 4, 71-455 
Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Usielska, Dyrektor Szpitala, od 1 września 2015 r.2 Wcześniej, tj. od 
23 kwietnia 2007 do 31 maja 2015 r., Mariusz Pietrzak. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3, w Szpitalu w latach 2015-2016 zapewniono 
dostępność i finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej. 

SPWSZ spełniał przewidziane prawem warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe 
w znajdującym się w jego strukturze medycznym laboratorium diagnostycznym. 
Pomieszczenia laboratorium i posiadane urządzenia aparatury medycznej (głównie 
dzierżawione) odpowiadały rodzajowi wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresowi 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kadra medyczna laboratorium wykonująca 
czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Sposób finansowania świadczeń zdrowotnych zapewniał dostępność i ciągłość ich 
wykonywania. Szpital prawidłowo zawierał umowy, a następnie dokonywał rozliczeń 
finansowych z podwykonawcami, którym zlecano badania laboratoryjne nierealizowane 
w SPWSZ. W laboratorium wdrożono system zarządzania jakością i utrzymywano 
standardy jakości wykonywanych badań laboratoryjnych, zgodnie m.in. z opracowanymi 
regulacjami wewnętrznymi. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły opieszałego zgłaszania zmian do ewidencji 
laboratoriów, niezgodnego z przepisami nazewnictwa stanowisk w laboratorium, 
nieposiadania tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej 
przez kierownika Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz nieterminowego 
dokonywania płatności za faktury z tytułu zlecania badań laboratoryjnych. 
Nieprawidłowości te, nie wpływały na dostępność, jakość i finansowanie wykonywanych 
badań diagnostyki laboratoryjnej. 

                                                      
1 Dalej: SPWSZ lub Szpital. 
2 W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. pełniąca obowiązki Dyrektora Szpitala. 
3 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 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego – wymogi formalne 

1) Szpital w swojej strukturze organizacyjnej posiada m.in. Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej4, wyszczególniony w Statucie SPWSZ5 (§ 8 ust. 4 pkt 2) oraz Regulaminie 
organizacyjnym SPWSZ6 (pkt 1.11.1.5 ppkt 2). ZDL wykonuje badania laboratoryjne na 
potrzeby pacjentów oddziałów i poradni specjalistycznych SPWSZ oraz badania płatne 
(pkt 13.6.1 Regulaminu). Według Regulaminu do zadań ZDL należy w szczególności: 
udział w krajowej miesięcznej kontroli jakości badań z zakresu parametrów 
biochemicznych; udział w krajowej kwartalnej kontroli jakości badań z zakresu 
parametrów biochemicznych, hematologicznych, koaguolologicznych i parametrów 
równowagi kwasowo-zasadowej; udział w programach wewnętrznej i zewnętrznej kontroli 
jakości wykonywanych badań; praca na rzecz Zespołu Kontroli Zakażeń; całodobowe 
zabezpieczenie wykonywania pilnych analiz z zakresu serologii, wirusologii, toksykologii, 
bakteriologii (pkt 13.6.2 Regulaminu). 

(dowód: akta kontroli str. 4-12, 13-22) 

Szpital od dnia 23 czerwca 1993 r. posiada aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis 
do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nr księgi rejestrowej 
000000017656). W Rejestrze tym ujęto m.in. ZDL, Laboratorium Centralne oraz dwie 
Pracownie – Mikrobiologii i Serologii Transfuzjologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 25-33) 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych SPWSZ w dniu 9.03.2015 r. przeprowadził kontrolę 
stanu sanitarno-epidemiologicznego Laboratorium Centralnego oraz Bakteriologicznego. 
W protokołach kontroli sporządzonych 12.03.2015 r. zawarto sprawozdanie oraz wnioski 
– stan sanitarny bez zastrzeżeń. 

Na wniosek7 Szpitala z 17.11.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Szczecinie8: 

 przeprowadził 19.11.2015 r. wnioskowaną kontrolę9 Laboratorium Bakteriologicznego 
(bez uwag, reżim przeciwepidemiczny zachowany), podczas której nie stwierdzono 
nieprawidłowości w stan sanitarno-higieniczny placówki; 

 wydał 25.11.2015 r. decyzję, w której zaopiniował, że pomieszczenia i urządzenia 
Laboratorium Bakteriologicznego zlokalizowanego w budynku SPWSZ, w których 
będzie prowadzone przez Szpital przedsiębiorstwo, spełniają warunki wymagane 
przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki mikrobiologicznej 
bez gruźlicy, oznaczanie grup krwi i wykonywanie prób krzyżowych, diagnostyka 
boreliozy, oznaczanie poziomu leków, narkotyków i etanolu. 

Na wniosek10 Szpitala z 26.11.2015 r. PPIS: 

 przeprowadził 30.11.2015 r. wnioskowaną kontrolę11 Laboratorium (stan sanitarno-
higieniczny placówki bez uwag, reżim przeciwepidemiczny zachowany), podczas 
której nie stwierdzono nieprawidłowości; 

                                                      
4 Dalej: ZDL. 
5 Nadanym uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1002/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. (ze zm.). 
6 Wprowadzonym do stosowania zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 144 z dnia 20 grudnia 2012 r. (ze zm.). 
7 O wydanie opinii sanitarnej spełniania wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 
8 Dalej: PPIS. 
9 Protokół kontroli nr EP-726/15. 
10 O wydanie opinii sanitarnej spełniania wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 
11 Protokół kontroli nr EP-768/15. 
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 wydał 7.12.2015 r. decyzję, w której zaopiniował, że pomieszczenia i urządzenia 
Laboratorium SPWSZ, spełniają warunki wymagane przy wykonywaniu świadczeń 
zdrowotnych w zakresie: badań hematologicznych, koaguolologicznych, 
biochemicznych, immunologicznych, genetycznych, analitycznych 
i parazytologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24) 

2) Na dzień 11.10.2016 r. w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych12 ujawniono m.in.: ZDL – Pracownia Centralna (nr 
w ewidencji 1151) oraz Laboratorium Mikrobiologiczno-Toksykologiczne (1152). 

(dowód: akta kontroli str. 34) 

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

1) Pomieszczenia ZDL spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne13. W Zakładzie wyodrębniono pomieszczenia 
główne, specjalne, socjalne oraz służące do obsługi pacjentów. Wszystkie pomieszczenia 
laboratorium zostały oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

(dowód: akta kontroli str. 35) 

2) Urządzenia ZDL spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 3 marca 2004 r.: ZDL posiada wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej 
działalności (§ 5 ust. 1) oraz zostało wyposażone w aparaturę pomiarowo-badawczą 
dostosowaną do rodzaju wykonywanych badań, umożliwiającą stosowanie metod 
badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 60-66) 

Szczegółową kontrolą objęto próbę 10 sztuk aparatury medycznej14 (o najwyższej 
wartości) wykorzystywanej do realizacji umowy z płatnikiem publicznym. Badana 
aparatura pomiarowo-badawcza (dzierżawiona od podmiotów zewnętrznych) o łącznej 
wartości 7.958.206 zł (identyfikowana na podstawie numerów inwentarzowych) została 
wyprodukowana w 2015 r. i eksploatowana w latach 2015-2016. 

(dowód: akta kontroli str. 67, 68, 70-94, 95) 

3) Dla aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie ZDL 
prowadzona była dokumentacja wymagana przepisem § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia. 
Aparatura poddawana była badaniom i kontroli (przeglądom technicznym) zgodnie 
z zaleceniami producentów i zawartymi umowami dzierżawy. 

(dowód: akta kontroli str. 69, 70-94) 

4) W badanym okresie (na 31.10.2016 r.) liczba personelu fachowego w ZDL wyniosła: 
27 osób z wykształceniem wyższym (innym niż lekarskie) – wszystkie z prawem 
wykonywania zawodu diagnosty laboartoryjnego, 18 techników analityki medycznej15 
(w ZDL nie zatrudniano lekarzy). 

(dowód: akta kontroli str. 138-142) 

                                                      
12 Dalej: KRDL. 
13 Dz.U. Nr 43, poz. 408 ze zm.). 
14 Analizator do badań biochemicznych i immunochemicznych cobas 8000: moduły ISE, c 702, c 502, e 602 w Pracowni Biochemii, 
numer inwentarzowy 090-000464 (wartość 2.084.400 zł); Sorter z wirówką i linią łączącą analizatory do badań biochemicznych 
i immunochemicznych: moduły cobas p 612, wirówka cobas p 471, moduły łączące CCM w Pracowni Biochemii, numer inwentarzowy 
090-000466-467 (2.000.000 zł); Analizator do badań immunochemicznych cobas 6000: 2 moduły e 601 w Pracowni Biochemii, numer 
inwentarzowy 090-000465 (1.085.400 zł); 2 analizatory do badań hematologicznych DxH 800 w Pracowni Biochemii, numer 
inwentarzowy 090-679 (po 640.543 zł); Analizator do badań serologicznych IH 1000 w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej, numer 
inwentarzowy 090-000498 (505.000 zł); Analizator do analizy moczu cobas 6500: moduły u 601, u 701 w Pracowni Analityki 
i Parazytologii, numer inwentarzowy 090-0760 (253.800 zł); 2 aparaty do badań koagulologicznych CS 2100i nr serii 22999 i 23000 
w Pracowni Biochemii, numer inwentarzowy 090-680 (po 250.000 zł); Aparat do badań mikrobiologicznych BD Bactec FX 400 
w Pracowni Mikrobiologii, numer inwentarzowy 090-000483 (248.520 zł). 
15 Oprócz 4 laborantów medycznych (bez tytułu zawodowego technika analityki medycznej i nieposiadających prawa wykonywania 
zawodu diagnosty laboratoryjnego). 
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Stan zatrudnienia w ZDL wyniósł 59 osób (56 pełnych etatów) na 31.12.2015 r., 53 osoby 
(50) na 30.06.2015 r. i 52 (50) na dzień 31.10.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 138) 

Kierownik ZDL posiadała tytuł doktora nauk medycznych i specjalizację II stopnia 
z diagnostyki laboratoryjnej oraz zdrowia publicznego, zgodne z profilem Laboratorium. 
Kierownik Pracowni Mikrobiologii posiadała specjalizację II stopnia z mikrobiologii. Na 
dzień kontroli pełniąca obowiązki Kierownika Pracowni Serologii Transfuzjologicznej była 
w trakcie specjalizacji laboratoryjna transfuzjologia medyczna. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142) 

Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przez osoby posiadające 
kwalifikacje zawodowe (prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego). 

(dowód: akta kontroli str. 139-142) 

ZDL stanowił laboratorium szpitalne realizujące świadczenia diagnostyczne całodobowo. 
(dowód: akta kontroli str. 4-12, 13-22) 

W ZDL zapewniono dostępność diagnosty laboratoryjnego zgodnie z trybem udzielania 
świadczeń – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz specjalisty zgodnie 
z profilem Laboratorium. Spośród 26 osób wykonujących czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, 25 było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 osoba na 
podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt), w której wskazane zostało m.in. miejsce 
udzielania świadczeń oraz godziny świadczenia usług. 

(dowód: akta kontroli str. 139-142, 143-148) 

Analiza harmonogramów pracy16 diagnostów laboratoryjnych ZDL za miesiące okresu 
objętego kontrolą (łącznie 7 miesięcy): styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. oraz 
luty, maj i sierpień 2016 r. oraz list obecności17 tych osób wykazała, że w powyższych 
miesiącach w ZDL zapewniono dostępność diagnosty laboratoryjnego – 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu oraz specjalisty. 

(dowód: akta kontroli str. 149) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W dniu 6.10.2016 r. (w wyniku kontroli NIK) Szpital wystąpił z wnioskiem do KRDL 
o aktualizację danych18 w ewidencji laboratoriów, pomimo że reorganizacja19 
Laboratorium SPWSZ nastąpiła 12.05.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 37-40, 41-46) 

Kierownik ZDL wyjaśniła: „(…) zmiana (…) ze względu na brak określonego przez KRDL 
wymaganego terminu zgłaszania aktualizacji danych dotyczących laboratoriów została 
dokonana w najbliższym wolnym terminie przed wizytą akredytacyjną Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji”. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 51) 

Prezydium KRDL uchwałą nr 82/7-P/IV/2016 z 19.10.2016 r. wykreśliło z ewidencji 
laboratoriów prowadzoną przez KRDL laboratorium nr ewidencji 1152 Laboratorium 
Mikrobiologiczno-Toksykologiczne (zmiana nazwy laboratorium na Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej, nr w ewidencji 1151, nie wymaga uchwały). 

(dowód: akta kontroli str. 127) 

                                                      
16 „Grafik czasu pracy dla LABOR – Laboratorium i inni”. 
17 Podpisanych własnoręcznie przez pracowników ZDL za każdy dzień pracy. 
18 Zmiana nazwy laboratorium na Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (nr w ewidencji 1151) oraz wykreślenie Laboratorium 
Mikrobiologiczno-Toksykologicznego (nr w ewidencji 1152). 
19 Zmiana nr 10 do zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 144 z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadzona do Regulaminu organizacyjnego 
SPWSZ w dniu 12 maja 2016 r. (weszła w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.). 
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2. W badanym okresie w ZDL nie zatrudniano personelu na stanowiskach określonych 
w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 
2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne, tj. m.in. starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej, asystenta 
diagnostyki laboratoryjnej, młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej, młodszego 
asystenta, kierownika zespołu techników analityki medycznej. W ZDL zatrudnione były 
osoby na stanowiskach, których nazewnictwo nie było ujęte w ww. wykazie, tj. „starszego 
asystenta – pozostali”, „asystenta – pozostali”, „młodszego asystenta – pozostali”, 
„kierownika zespołu techników medycznych”, co było niezgodne z dyspozycją § 7 ust. 2 
ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 138, 139-142) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: „Niezależnie od nazwy stanowiska pracy w ZDL (…) personel 
posiada odpowiednie kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami, jak również stale 
je podnosi. Stanowiska, na których SPWSZ (…) zatrudnia pracowników reguluje 
Regulamin wynagradzania, zawierający taryfikator kwalifikacyjny z nazwami stanowisk, 
wymaganymi kwalifikacjami, określoną kategorią zaszeregowania oraz wynagrodzeniem 
zasadniczym. Wszelkie zmiany do Regulaminu wynagradzania wymagają konsultacji ze 
związkami zawodowymi, działającymi u pracodawcy. Aktualnie trwają prace nad zmianą 
Regulaminu wynagradzania i dostosowaniem zapisów do obowiązującego prawa”. 

(dowód: akta kontroli str. 179-180, 181) 

W ocenie NIK, Regulamin wynagradzania, jako wewnętrzny dokument Szpitala nie może 
być sprzeczny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Przedmiot konsultacji ze związkami 
zawodowymi nie może określać innych stanowisk pracowników ZDL, niż te, które zostały 
wyszczególnione w załączniku do ww. rozporządzenia. 

3. Osoba pełniąca obowiązki Kierownika Pracowni Serologii Transfuzjologicznej ZDL nie 
posiadała w okresie objętym kontrolą20 tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej 
transfuzjologii medycznej zgodnego z profilem Pracowni, wbrew dyspozycji § 6 ww. 
rozporządzenia. Powyższe było również niezgodne z wymogiem § 28 ust. 1 
rozporządzenia 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 składnikami21, który stanowi, 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. 

(dowód: akta kontroli str. 138, 139-142) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: „Osoba pełniąca obowiązki Kierownika (…) jest w trakcie 
uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ‘laboratoryjna transfuzjologia medyczna’ (…). 
Specjalizacja obejmuje okres dwóch lat i do końca 2016 r. powinna zakończyć się 
uzyskaniem tytułu specjalisty. (…) Szpital (…) czyni starania, aby przy skąpym rynku 
specjalistów zapewnić ciągłość pracy Pracowni Serologii”. 

(dowód: akta kontroli str. 179-180, 182) 

W badanym okresie Szpital zgodnie z wymogami przepisów prawa spełniał warunki 
lokalowe, kadrowe i sprzętowe w medycznym laboratorium diagnostycznym. Stwierdzone 
nieprawidłowości, o formalnym charakterze, nie miały istotnego wpływu na zagadnienia 
będące przedmiotem oceny. 

                                                      
20 Na dzień 3 listopada 2016 r., p.o. Kierownika Pracowni Serologii Transfuzjologicznej była w trakcie specjalizacji laboratoryjna 
transfuzjologia medyczna. 
21 Dz. U. z 2013 r., poz. 5. 
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2. Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego 

1) Przychody ZDL z tytułu usług sprzedawanych na zewnątrz wyniosły 736.312,74 zł 
w roku 2015 i 624.766,13 zł za 9 miesięcy 2016 r. Udział przychodów z Laboratorium 
w przychodach netto sprzedaży ogółem22 stanowił 0,35% w 2015 r. i 0,42% w okresie do 
końca września 2016 r. Największy udział w przychodach ZDL ze sprzedaży miały: 
sprzedaż gotówkowa osobom fizycznym (59,31% w 2015 r. i 62,7% w okresie styczeń-
wrzesień 2016 r.) oraz sprzedaż świadczeń ZOZ-om publicznym i niepublicznym (łącznie 
33,88% w 2015 r. i 31,29% w 2016 r. do 30 września). 

(dowód: akta kontroli str. 150) 

Poniesione koszty z tytułu świadczeń diagnostyki laboratoryjnej realizowanych w ramach 
umów z płatnikami publicznymi wyniosły 7.374.285,10 zł w 2015 r. i 8.192.592,92 zł za 9 
miesięcy 2016 r. Największy udział w kosztach miały: zużycie materiałów (59,6% 
w 2015 r. i 60,4% w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.) oraz wynagrodzenia pracowników 
(26,6% w 2015 r. i 25,1% w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.). Udział kosztów 
bezpośrednich ZDL23 w kosztach działalności operacyjnej ogółem24 Szpitala wyniósł 
3,21% w 2015 r. i 4,64% w 2016 r. (do końca września) 

(dowód: akta kontroli str. 151) 

2) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych SPWSZ w sprawie działań 
podejmowanych w celu zracjonalizowania kosztów prowadzonej działalności i ich 
rezultatów oraz działań zmierzających do zreorganizowania działalności Laboratorium 
Szpitala, oświadczyła, że: „(…) przeprowadzono następujące działania: - integracja 
w jednym budynku dwóch laboratoriów (z dniem 1 stycznia 2016 r.) - przeniesienie 
Laboratorium Centralnego i Laboratorium Mikrobiologiczno-Toksykologicznego do nowo 
wyremontowanego budynku ‘I’ i związane z tym zmiany organizacyjne – redukcja kosztów 
stałych prowadzonej działalności, - zmniejszono koszty zatrudnienia w związku 
z koniecznością zapewnienia mniejszej obsady dla 1 zintegrowanego laboratorium (ZDL), 
gdzie docelowo pozostaje 1 kierownik i 1 sekretarka medyczna, - zmieniono strukturę 
zatrudnionego personelu, tj. zastępowanie średniego personelu (techników analityki 
medycznej) personelem wykwalifikowanym (diagności laboratoryjni) z szerszymi 
uprawnieniami – autoryzacja wyników badań laboratoryjnych i związane z tym 
samodzielne pełnienie dyżurów, - optymalizacje kosztów systemu pracy laboratorium, 
czyli utrzymywanie systemu pracy zmianowego oraz dyżurowego, dzięki czemu obsada 
jest dostosowywana do faktycznego zapotrzebowania, - zawieranie umów dostaw 
odczynników wraz z dzierżawą analizatorów nie starszych niż 2 lata dzięki czemu Szpital 
ma dostęp do najnowszych technologii oraz przenosi koszty serwisowania i ryzyko kosztu 
napraw na wykonawcę umowy, - zastosowanie nowoczesnych technologii w celu 
ograniczenia kosztów osobowych i ujednolicenia procesów analitycznych (poczta 
pneumatyczna, automatyzacja badań, gdzie system preanalityczny w Pracowni Biochemii 
wraz z automatycznym przyjmowaniem i wirowaniem materiału do badań połączono linią 
z pięcioma analizatorami), - zawieranie umów na wykonywanie badań laboratoryjnych, 
których w SPWSZ zlecane są w małej ilości; przy wysokich kosztach pozyskania 
aparatury medycznej wykonywanie niewielkiej liczby badań powodowałoby 
nieuzasadnione wysokie koszty jednostkowe tych badań, - szczegółowa ewidencja 
kosztów i przychodów w ujęciu miesięcznym, - cokwartalne inwentaryzacje i kontrole 
stanów wyodrębnionych magazynów”. 

(dowód: akta kontroli str. 152) 

                                                      
22 Przychody z działalności sprzedaży medycznej SPWSZ wyniosły 210.431.810,74 zł w 2015 r. i 149.315.800,37 zł w miesiącach 
styczeń-wrzesień 2016 r. 
23 7.286.190,08 zł w 2015 r. i 8.108.146,94 zł w miesiącach styczeń-wrzesień 2016 r. 
24 226.992.886,18 zł w 2015 r. i 174.606.881,46 zł w miesiącach styczeń-wrzesień 2016 r. 
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3) Udział kosztów badań laboratoryjnych25 w kosztach realizowanych świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych26 wyniósł 4,4% w 2015 r. i 4,8% 
w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. Za algorytm kosztów badań laboratoryjnych przyjęto 
w SPWSZ sumę kosztów badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, których 
świadczenia były finansowane ze środków publicznych (w zł przez ZDL) oraz kosztów 
badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów wykonanych przez podmioty zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

Ewidencja wykonywanych badań laboratoryjnych w SPWSZ prowadzona była według 
miejsca zlecenia, a nie w podziale na rodzaje umów zawartych z NFZ – w jednym miejscu 
(np. oddziale, poradni) mogą być realizowane dwa rodzaje umów. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

4) Udział kosztów badań laboratoryjnych ze środków publicznych w ramach 
realizowanych świadczeń (na potrzeby własne Szpitala) w kosztach badań ogółem 
wyniósł po 95% w 2015 r. i w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 154) 

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

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

(dowód: akta kontroli str. 96) 

2.3. Gospodarowanie majątkiem podmiotu leczniczego 

W badanym okresie majątek Szpitala nie był zbywany, użyczany, wynajmowany, 
wydzierżawiany zewnętrznym podmiotom udzielającym świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej w formie outsourcingu. 

(dowód: akta kontroli str. 96) 

2.4. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto 20 faktur VAT o najwyższych kwotach 
z tytułu zlecania przez SPWSZ badań laboratoryjnych, wystawionych w okresie objętym 
kontrolą. Łączna kwota badanych faktur VAT (wartość brutto) wyniosła 198.758,40 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 134, 135-136) 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 31 października 2016 r. w SPWSZ nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne z tytułu zlecania podwykonawcom świadczeń w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 137) 

W przypadku 12 z ww. 20 badanych faktur VAT Szpitalowi nie wystawiano not 
odsetkowych z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Kontrahenci zewnętrzni 
nie podejmowali żadnych działań celem uzyskania należności za wykonane usługi 
diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 135-136) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

W badanym okresie płatności w łącznej kwocie 306.323,62 zł wynikające z 211 faktur27 
(wystawionych przez kontrahentów Szpitala za wykonane usługi diagnostyki 
laboratoryjnej), z tego w wysokości 122.203,30 zł wynikającej z 12 faktur VAT (spośród 

                                                      
25 9.777.235,20 zł w 2015 r. i 8.066.773,72 zł 2016 r. (do 30.09.). 
26 221.906.097,56 zł w 2015 r. i 167.769.865,79 zł w 2016 r. (do 30.09.). 
27 Stan na dzień 27 października 2016 r. 
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20 objętych szczegółowym badaniem)28, zostały dokonane z opóźnieniem od 1 do 22 
dni29. W przypadku faktury nr FV FSBS/0071/09/15 Szpital (po wystawieniu noty 
odsetkowej przez kontrahenta) zapłacił 6.04.2016 r. odsetki za nieterminowe dokonanie 
płatności (opóźnienie 13 dni) w kwocie 8,14 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 128-133, 135-136) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: „(…) wynika to przede wszystkim z braku zapłaty za 
świadczenia ‘ponadlimitowe’ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nasza jednostka, jako 
jedna z największych w regionie obejmuje swoim obszarem działania zarówno miasto, jak 
i całe województwo, a w przypadku procedur transplantologicznych również teren kraju, 
co roku przyjmując pacjentów w liczbie większej od narzuconej przez NFZ. Wielkość 
limitów świadczeń medycznych pozostaje na początek roku na niezmienionym poziomie 
od kilku lat. Powoduje to narastanie świadczeń ‘ponadlimitowych’, a co za tym idzie 
okresowe pogarszanie się sytuacji finansowej. Jest to sytuacja powtarzająca się od kilku 
lat, gdzie brak dostosowania kontraktów do potrzeb określonych na podstawie lat 
wcześniejszych ma wpływ na opóźnienia w płatności i doprowadza do niezrozumiałego 
stanu, gdzie jednostka służby zdrowia ‘kredytuje’ płatnika świadczeń”. 

(dowód: akta kontroli str. 123, 124) 

Pomimo stwierdzonych przypadków opóźnionych płatności z tytułu zlecania badań 
laboratoryjnych na rzecz kontrahentów zewnętrznych, Szpital finansował badania 
w sposób zapewniający dostępność świadczeń zdrowotnych. 

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej 

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

(dowód: akta kontroli str. 158) 

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

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 

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

(dowód: akta kontroli str. 166) 

                                                      
28 Spośród 20 faktur VAT za badania laboratoryjne, 12 (tj. 60%) na łączną kwotę 122.203,30 zł (tj. 61,5 % łącznej kwoty 20 faktur VAT) 
zostało zapłacone przez Szpital z opóźnieniem od 1 do 13 dni. 
29 74 faktury na kwotę 134.083,25 zł zostały zapłacone z opóźnieniem sięgającym od 1 do 3 dni, 137 faktur na kwotę 172.240,37 zł 
z opóźnieniem 4 dni i powyżej. 
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4) Badaniem kontrolnym objęto próbę 12 dokumentacji medycznych pacjentów SPWSZ 
(historie chorób) w ramach dwóch najczęściej wykonywanych świadczeń zdrowotnych 
(zabiegów planowych30), tj. po 6 dokumentacji w ramach jednego świadczenia, po jednej 
wybranej losowo31 z każdego miesiąca drugiej połowy 2015 r. (lipiec-grudzień 2015 r.) 
i pierwszej połowy 2016 r. (styczeń-czerwiec 2016 r.). W badanej próbie nie stwierdzono 
przypadków zgłoszenia się pacjentów na zabieg planowy z wykonanymi badaniami 
diagnostyki laboratoryjnej poza Laboratorium SPWSZ (każdorazowo badania wykonano 
w ZDL na zlecenie jednostek Szpitala). 

(dowód: akta kontroli str. 184-185) 

3.2. Badania wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym 

W roku 2015 w ZDL wykonano 1.334.819 badań diagnostyki laboratoryjnej, w tym m.in.: 

 816.270 badań w zakresie chemii klinicznej, z tego 95.967 (11,76 %) badań 
potasu; 

 141.545 badań w zakresie immunochemii, z tego 29.726 (21 %) badań hormonu 
tyreotropowego (TSH); 

 110.669 badań w zakresie hematologii, z tego 60.390 (54,57 %) badań morfologii 
krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów; 

 96.204 badania w zakresie układu krzepnięcia, z tego 48.376 (50,28 %) badań 
PT32; 

 58.069 badań w zakresie bakteriologii, z tego 12.287 (21,16 %) badań na posiew 
krwi. 

 (dowód: akta kontroli str. 155-157) 

W 2016 r. (do dnia 31 października) w ZDL wykonano 1.176.941 badań diagnostyki 
laboratoryjnej, w tym m.in.: 

 717.887 badań w zakresie chemii klinicznej, z tego 83.203 (11,59 %) badania 
potasu; 

 126.670 badań w zakresie immunochemii, z tego 25.559 (20,18 %) badań 
hormonu tyreotropowego (TSH); 

 95.908 badań w zakresie hematologii, z tego 54.020 (56,32 %) badań morfologii 
krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów; 

 81.161 badań w zakresie układu krzepnięcia, z tego 39.306 (48,43 %) badań PT; 

 54.944 badania w zakresie bakteriologii, z tego 12.371 (22,52 %) badań na 
posiew krwi. 

 (dowód: akta kontroli str. 160-162) 

W ramach realizacji umów33 zawartych z NFZ w Szpitalu wykonano 1.285.779 badań 
w 2015 r. i 1.012.078 badań w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 158) 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych wskazała: „(…) SPWSZ nie 
prowadzi statystyk ilościowych dotyczących badań laboratoryjnych zlecanych na 
zewnątrz. Prowadzone są ewidencje wartościowe. Ewidencja wykonywanych badań 
laboratoryjnych w SPWSZ prowadzona jest według miejsca zlecenia, a nie w podziale na 
rodzaje umów zawartych z NFZ. Wynika to z faktu, iż w jednym miejscu (np. oddziale, 
poradni) mogą i są realizowane dwa rodzaje umów, np. hospitalizacja i programy lekowe, 
AOS i programy lekowe. Wiąże się to również z zasadą współmierności kosztów 
i przychodów, według których przychody i koszty danego świadczenia muszą być ujęte 
w tym samym OPK, co jest niezbędne przy ustaleniu prawidłowego wyniku jednostki oraz 

                                                      
30 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki oraz koronarografia i inne zabiegi inwazyjne. 
31 Przy użyciu aplikacji „InfoMedica”. 
32 Czas protrombinowy (sprawność układu krzepnięcia zewnątrzpochodnego). 
33 Ewidencja wykonywanych badań laboratoryjnych w SPWSZ prowadzona jest wg miejsca zlecenia, a nie w podziale na rodzaje 
umów zawartych z NFZ. 
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określenia rentowności świadczeń. W związku z tym nie ma możliwości przygotowania 
zestawień kosztów i ilości badań w podziale na rodzaj zawartej umowy z NFZ (np. AOS, 
LSZ)”. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. w Szpitalu obowiązywało 25 umów 
z kontrahentami zewnętrznymi na wykonywanie badań laboratoryjnych. Rodzaje i zakres 
zlecanych badań wraz z ich cenami jednostkowymi określane były każdorazowo 
w umowach lub załącznikach do umów. Podwykonawcom zlecano w umowach 
wykonywanie takich badań laboratoryjnych, które występują w Szpitalu w niewielkich 
ilościach (wg oświadczenia Zastępcy Dyrektora Szpitala ds. Ekonomiczno-
Administracyjnych, przy wysokich kosztach pozyskania aparatury medycznej 
wykonywanie niewielkiej liczby badań powodowałoby nieuzasadnione wysokie koszty 
jednostkowe tych badań). W SPWSZ nie prowadzono34 statystyk rodzajowych 
i ilościowych dotyczących badań laboratoryjnych zlecanych na zewnątrz (prowadzone 
były ewidencje w ujęciu wartościowym). 

Koszty badań diagnostyki laboratoryjnej zlecanych na zewnątrz wyniosły 312.299,85 zł 
w 2015 r. (w relacji do kosztów całkowitych badań ZDL 3,17 %) oraz 230.629,56 zł do 
dnia 30 września 2016 r. (analogicznie 2,82 %). Poza powyższymi, Szpital poniósł 
również koszty weryfikacji badań laboratoryjnych zleconych Regionalnemu Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie35 w kwocie 142.703,60 zł (2015 r.) 
i 112.208,00 zł (do dnia 30 września 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 152, 167-170, 171-173, 174-178, 183, 187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

W latach 2015-2016 (do 31.10.) SPWSZ posiadał następujące akredytacje i certyfikaty: 

 Wydany 8.10.2013 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBiC) 
certyfikat systemu zarządzania jakością nr 1327/4/2013 potwierdzający, że Szpital 
w zakresie wieloprofilowych świadczeń medycznych realizowanych w lecznictwie 
zamkniętym i otwartym spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 
(identycznej z ISO 9001:2008). Na powyższe dowodu dostarczył audit 
przeprowadzony przez PCBiC. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem 
przestrzegania przez dostawcę wymagań powyższej normy oraz określonych 
w umowie nr 1889/J/3/2013. Okres ważności certyfikatu określono od 8.10.2013 r. do 
7.10.2016 r.36 (data pierwszej certyfikacji 5.07.2004 r.). 

 Wydany 8.10.2016 r. przez PCBiC certyfikat systemu zarządzania jakością nr J  -
327/5/2016 potwierdzający, że Szpital w zakresie wieloprofilowych świadczeń 
medycznych realizowanych w lecznictwie zamkniętym i otwartym spełnia wymagania 
normy PN-EN ISO 9001:2009 (identycznej z ISO 9001:2008). Na powyższe dowodu 

                                                      
34 W okresie objętym kontrolą łączna liczba faktur wystawionych przez kontrahentów zewnętrznych za zlecone przez SPWSZ badania 
laboratoryjne przekroczyła 400. 
35 Dalej: RCKiK. 
36 W toku kontroli NIK, PCBiC prowadził audit w związku z końcem okresu ważności certyfikatu. 
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dostarczył audit37 przeprowadzony przez PCBiC. Certyfikat pozostaje w mocy pod 
warunkiem przestrzegania przez dostawcę wymagań powyższej normy oraz 
określonych w umowie nr 1889/J/3/2013. Okres ważności certyfikatu określono od 
8.10.2016 r. do 15.09.2018 r.  

 Wydane przez Ministra Zdrowia 13.03.2013 r. (nr 2013/11), oraz 24.06.2016 r. 
(2016/27) certyfikaty akredytacyjne potwierdzające spełnienie przez Szpital 
standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. 

 Wydany 9.10.2012 r., a następnie 23.11.2015 r. certyfikat „Szpital bez bólu”, 
w którym Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB) wraz z Polskim Towarzystwem 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, 
Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym 
i Traumatologicznym zaświadczyli, że Szpital spełnia kryteria wymagane przez PTBB 
i uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu”. 

Laboratorium Szpitala (ZDL) nie posiadało w badanym okresie akredytacji Polskiego 
Centrum Akredytacji w zakresie spełniania wymagań norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
oraz PN-EN ISO/IEC 15189:2006. 

(dowód: akta kontroli str. 36, 190) 

Kierownik ZDL wyjaśniła: „(…) laboratoria znajdujące się w strukturze SPWSZ – podobnie 
jak pozostałe jednostki organizacyjne Szpitala – spełniały wymagania normy PN-EN ISO 
9001:2009 oraz standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego wyznaczone przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Głównym zleceniodawcą 
laboratoriów w badanym okresie były oddziały i poradnie SPWSZ. Rozpoczęcie 
akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie spełniania wymagań norm PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005 oraz PN-EN ISO/IEC 15189:2006 wiąże się z dodatkowymi 
kosztami dotyczącymi rozpoczęcia i utrzymania odpowiednich standardów. Natomiast 
posiadanie akredytacji w tym zakresie nie wiąże się ze zwiększeniem finansowania przez 
NFZ, a także zwiększeniem liczby kontrahentów zewnętrznych korzystających z usług 
ZDL”. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 51) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych 

ZDL opracował, wydał (5.09.2016 r.) i wdrożył38 procedury: PA-DL-C/z-1 (wydanie 3) – 
Zlecanie badania laboratoryjnego; PA-DL-C/z-2 (wydanie 3) – Pobieranie materiału do 
badań laboratoryjnych; PA-DL-C/z-3 (wydanie 3) – Przyjmowanie materiału do badań 
laboratoryjnych; PA-DL-C/z-4 (wydanie 2) – Transport materiału do badań 
laboratoryjnych; PA-DL-C/w-5 (wydanie 3) – Przechowywanie materiału do badań 
laboratoryjnych; PA-DL-C/w-6 (wydanie 3) – Metody badawcze; PA-DL-C/w-7 (wydanie 3) 
– Wewnętrzna kontrola jakości; PA-DL-C/w-8 (wydanie 2) – Zapewnienie jakości badań 
laboratoryjnych – kontrola zewnętrzna; PA-DL-C/w-9 (wydanie 2) – Przedstawianie 
sprawozdań z badań laboratoryjnych. Ponadto obowiązywały: procedura PA-DL/z-1 
wydana 25.01.2016 r. (wydanie 139) – Zasady pobierania, transportu i przechowywania: 
materiału biologicznego do badań serologicznych, toksykologicznych i mikrobiologicznych 
oraz procedury (sporządzone i zatwierdzone 5.09.2016 r.) obowiązujące w Pracowni 
Serologii Transfuzjologicznej w 3 kategoriach: organizacja pracy, metodyka badań, 
kontrola jakości badań. 

(dowód: akta kontroli str. 52) 

                                                      
37 Przedmiotem auditu przeprowadzonego przez PCBiC w dniach 5-7.10.2016 r. były m.in. procesy operacyjne w ZDL, w tym 
w wybranych 2 pracowniach: Biochemii i Toksykologii. Na podstawie zebranych dowodów stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie 
oraz ciągłe doskonalenie w SPWSZ systemu zarządzania jakością, nie stwierdzono niezgodności. 
38 Procedury zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala. 
39 Utraciła moc procedura PA-DL-B/z-1,2 z dnia 5 lutego 2014 r. oraz 31 stycznia 2015 r. 
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Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto dokumentację z przebiegu 2 zleconych do 
wykonania badań z poszczególnych 5 głównych ich rodzajów40 (łącznie 10 badań 
wybranych losowo wg osądu kontrolera41 z rejestru zleceń laboratoryjnego systemu 
informatycznego). Po skonfrontowaniu faktycznych danych dotyczących przebiegu 
poszczególnych faz badania (ustalonych na podstawie danych zawartych 
w laboratoryjnym systemie informatycznym i dokumentacji w formie papierowej – 
z wytycznymi określonymi w opracowanych przez SPWSZ ww. procedurach), nie 
stwierdzono odstępstw od ustalonych reguł. 

(dowód: akta kontroli str. 163-164) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

1) W ZDL dokonano standaryzacji czynności fazy przedanalitycznej prowadzących do 
zminimalizowania możliwości wystąpienia błędów przedlaboratoryjnych, wpływających na 
wiarygodność wyników badań. Stosowano zamknięty system pobierania krwi, moczu, 
płynu mózgowo-rdzeniowego oraz posiewów, opracowano i wdrożono procedury 
dotyczące fazy przedlaboratoryjnej oraz instrukcje dotyczące pobierania materiału do 
badań laboratoryjnych, ponadto systematycznie szkolono personel Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 197-198) 

2) W ZDL prowadzony był rejestr błędów przedlaboratoryjnych (forma elektroniczna 
w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym „InfoMedica”). Analiza błędów dokonywana 
była raz do roku na szkoleniu wewnętrznym w ZDL oraz podczas przeglądu zarządzania. 
Wnioski z przeprowadzanych analiz przedstawione zostały 57 osobom (Dyrekcji Szpitala, 
Głównemu Księgowemu, ordynatorom oddziałów, kierownikom komórek organizacyjnych, 
pielęgniarkom oddziałowym) podczas przeglądu zarządzania w dniu 6.09.2016 r. 
w formie prezentacji multimedialnej. W ramach działań mających na celu zmniejszenie 
ilości błędów przedlaboratoryjnych zwiększono częstotliwość szkoleń personelu 
medycznego oraz wprowadzono zewnętrzną ocenę etapu przedlaboratoryjnego 
(obserwacja personelu Szpitala przez pracowników firmy dostarczającej system pobrań). 
W ich wyniku nastąpił m.in. spadek ilości próbek z hemolizą oraz pobranych z małą 
ilością materiału do badania. 

(dowód: akta kontroli str. 197-198, 199-202) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. najczęściej występującymi błędami 
przedlaboratoryjnymi były: hemoliza (łącznie 5.279 przypadków, średnia liczba 
miesięczna w okresie kontroli 239,96), posiew zanieczyszczony (odpowiednio 2.079 
i 94,5), skrzep w próbce (1.233 i 56,05) oraz za mała ilość materiału (735 i 33,41). 
Spośród 31 zidentyfikowanych rodzajów błędów, w SPWSZ wystąpiło 23 w łącznej liczbie 
błędów jednostkowych 9.761, dających średnią liczbę miesięczną w okresie objętym 
kontrolą 443,79. Udział stwierdzonych błędów (9.761) wyniósł 0,39 % w ilości badań 
ogółem zrealizowanych w badanym okresie przez ZDL (2.511.76042). 

(dowód: akta kontroli str. 155-157, 160-162, 165) 

3) W latach 2015-2016 (do 14.11.) przeprowadzone zostały szkolenia personelu 
oddziałów/komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie: 

 przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych – 6 szkoleń (120 uczestników z 21 
komórek SPWSZ), 

 pobierania materiału biologicznego – 21 szkoleń (493 uczestników z 35 komórek 
SPWSZ), 

                                                      
40 W ZDL były to:hematologia, badania układu krzepnięcia, chemia kliniczna, immunochemia, bakteriologia. 
41 Doboru próby dokonano z wykorzystaniem generatora liczb losowych (aplikacja MS Excel). 
42 Z tego 1.334.819 w 2015 r. i 1.176.941 w 2016 r. (do dnia 31 października). 
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 przechowywania i transportu materiału do badań – 5 szkoleń (85 uczestników z 19 
komórek SPWSZ), 

 identyfikacji i przygotowania materiału do badań – 6 szkoleń (120 uczestników z 21 
komórek SPWSZ), 

 przygotowania formularzy zleceń – 39 szkoleń (199 uczestników z 28 komórek 
SPWSZ), 

 stosowania kodów kreskowych – 42 szkolenia (209 uczestników z 26 komórek 
SPWSZ). 

(dowód: akta kontroli str. 109-110) 

4.3.2. Faza analityczna 

1) W celu zapewnienia wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, w ZDL dokonano 
standaryzacji postępowania podczas etapu analitycznego, obejmującego wykonywanie 
badań. Zautomatyzowano proces analityczny (wprowadzono systemy zamknięte, 
automatyczne wirowanie materiału i przemieszczanie materiału z sortera do 
analizatorów), opracowano i wdrożono procedury i instrukcje dotyczące fazy analitycznej, 
poddano Laboratorium kontroli zewnętrznej (kontrola międzylaboratoryjna dla 
oznaczanych parametrów, potwierdzona certyfikatami). 

(dowód: akta kontroli str. 205) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. we wszystkich pomieszczeniach ZDL do 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej kontrolowane były warunki mogące 
mieć wpływ na wyniki badań. Każdego dnia dla każdej pracowni ZDL wypełniana była 
karta monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczenia43. W karcie prowadzonej 
odrębnie dla każdego pomieszczenia pracownicy ZDL zapisywali codziennie dane 
dotyczące: temperatury minimalnej i maksymalnej (w oC), wilgotności minimalnej 
i maksymalnej44 (w %), działań naprawczych. Przy każdym wpisie podpis składała osoba 
dokonująca wpisu. Wypełnioną kartę za wszystkie dni miesiąca podpisywała osoba 
nadzorująca – pracownik ZDL na stanowisku kierownika pracowni. Przy przekroczeniu 
dopuszczalnego błędu w karcie opisywano zastosowane działania naprawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 191) 

2) W ZDL w badanym okresie prowadzono w formie pisemnej dokumentację błędów fazy 
analitycznej. Rejestr błędów laboratoryjnych w tym zakresie, oddzielnie dla każdej 
pracowni ZDL, prowadzony był na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do procedury PA-
DL-C/w-6 – Metody badawcze. W rejestrze wyszczególniano: datę i godzinę, stwierdzoną 
niezgodność, przyczynę niezgodności, działania naprawcze, osobę powiadomioną 
o nieprawidłowości i podpis osoby dokonującej wpisu. Po wypełnieniu, karty rejestru 
błędów laboratoryjnych były podpisywane przez osobę nadzorującą. Oprócz powyższego, 
dla każdej pracowni ZDL, co miesiąc, wykonywano kontrolę wewnętrzną dla parametrów 
z poszczególnych pracowni. Sprawozdanie z kontroli (w formie tabelarycznej) 
podpisywane było przez osobę sporządzającą oraz zatwierdzane przez Kierownika ZDL. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 

Analiza błędów dokonywana była: raz w miesiącu w ramach kontroli wewnętrznej dla 
poszczególnych parametrów (analiza błędu całkowitego), 2 razy w roku na szkoleniu 
wewnętrznym w ZDL oraz podczas przeglądu zarządzania. Najczęściej występujące 
błędy w tej fazie stanowiły pojedyncze przypadki błędnego oznaczenia, wynikające 
z awarii/zużycia części aparatury. Całkowity błąd dla oznaczanych parametrów mieścił się 
w granicach dopuszczalnych przez ZDL. Wnioski z przeprowadzanych analiz 
przedstawione zostały w sposób opisany w fazie przedanalitycznej. W ramach działań 
mających na celu zmniejszenie ilości błędów analitycznych zwiększono nadzór nad 

                                                      
43 Której wzór stanowił załącznik nr 2 do procedury PA-DL-C/w-5 – Przechowywanie materiału do badań laboratoryjnych. 
44 Odczyt wartości minimalnych i maksymalnych temperatury oraz wilgotności wykonywany był codziennie pomiędzy godziną 7.00-
8.00, przy przyjętym i opisanym dopuszczalnym błędzie pomiaru dla danego zakresu. 
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analizatorami poprzez modyfikację harmonogramu wewnętrznej kontroli jakości dla 
poszczególnych parametrów, dzięki czemu m.in. osiągnięto poprawne wyniki 
w kontrolach międzylaboratoryjnych poprawności poszczególnych parametrów. 

(dowód: akta kontroli str. 205) 

3) Sprzęt laboratoryjny ZDL (10 sztuk dzierżawionej aparatury medycznej o najwyższej 
wartości, opisanej w cz. III, pkt 1.2, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego), 
wykorzystywany do realizacji umowy z płatnikiem publicznym posiadał deklaracje 
zgodności z wymogami Unii Europejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 186) 

4) ZDL brał udział w krajowych i międzynarodowych programach zewnętrznej oceny 
jakości badań: 61 w 2015 r. i 25 w 2016 r.45 Badania (organizowane m.in. przez Centralny 
Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej46) dotyczyły m.in. toksykologii, 
monitorowania leków, diagnostyki mikrobiologicznej, wirusologii, hematologii, 
mikrobiologii, analityki, parazytologii, kontroli glukometrów, serologii transfuzjologicznej. 
We wszystkich przypadkach uzyskano pozytywne oceny jakości badań. 

(dowód: akta kontroli str. 97-107a) 

Dyrektor COBJwDL w piśmie z 23.12.2015 r. poinformował Kierownika ZDL o uzyskaniu 
bardzo dobrych wyników w Powszechnym Programie Sprawdzianów Chemicznych 
prowadzonych przez Ośrodek w 2015 r. Ponadto Laboratorium uzyskało również 
pozytywne oceny w realizowanym od 40 lat Centralnym Programie Sprawdzianów 
Chemicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 108) 

4.3.3. Faza postanalityczna 

1) W celu uzyskania wiarygodności wyników badań, w ZDL dokonano standaryzacji 
czynności etapu postanalitycznego. Sprawozdania przedstawiano wyłącznie według 
jednego wzoru, wprowadzono dwustopniową weryfikację wyniku badań (podstawową 
oraz rozszerzoną), przy podpisywaniu sprawozdań stosowano dodatkową weryfikację 
danych i wyników pacjenta, opracowano i wdrożono procedury dotyczące fazy 
postanalitycznej, sporządzono i aktualizowano wykaz osób upoważnionych do autoryzacji 
sprawozdań z wykonanych badań laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

2) Prowadzona dokumentacja błędów fazy postanalitycznej zawierała elementy jak 
w opisanej dokumentacji fazy analitycznej. 
W wykazie osób upoważnionych do autoryzacji sprawozdań z wykonywanych badań 
laboratoryjnych (załącznik nr 1 do procedury PA-DL-C/w-9 – Przedstawianie sprawozdań 
z badań laboratoryjnych) wyszczególniono m.in.: imię i nazwisko, numer prawa 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, wzór podpisu i pieczątki diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 

Analiza błędów dokonywana była raz w roku na szkoleniu wewnętrznym w ZDL. 
Najczęściej występujące błędy w tej fazie stanowiły pojedyncze przypadki braku 
interpretacji wyniku badania oraz nieprawidłowych wyników pacjenta. Wnioski 
z przeprowadzanych analiz przedstawione zostały podczas szkolenia wewnętrznego ZDL 
i dotyczyły uwag do posiadanego oprogramowania oraz jego aktualizacji. W ramach 
działań mających na celu zmniejszenie ilości błędów postanalitycznych dokonywano 
aktualizacji oprogramowania „InfoMedica” minimum co pół roku oraz zwiększono liczbę 
osób zaangażowanych w proces weryfikacji wyniku pacjenta, dzięki czemu m.in. nastąpił 
spadek ilości sprawozdań z badań z błędnie podanymi wartościami. 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

                                                      
45 Do dnia 8 listopada 2016 r., wskazana ilość dotyczy programów zakończonych. 
46 Dalej: COBJwDL. 
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4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Analizą kontrolną objęto 50 wybranych losowo47 zleceń/skierowań i wyników badań 
laboratoryjnych48 wykonanych w okresie objętym kontrolą. W skontrolowanej próbie 
dokumentacji medycznej zawarte były m.in. dane dotyczące czasu (data, godzina, 
minuta, sekunda) pobrania materiału biologicznego, rejestracji w Laboratorium, 
wykonania badania i jego autoryzacji. Czas potrzebny na wykonanie ww. czynności 
w trakcie realizacji 50 zleceń objętych kontrolą nie przekraczał wartości przyjętych 
w regulacjach wewnętrznych Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 192-194) 

4.5. Transport materiału biologicznego 

W ZDL opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury transportu materiału 
biologicznego z punktów pobrań wewnątrz jednostki: PA-DL-C/z-4 – Transport materiału 
do badań laboratoryjnych oraz PA-DL/z-1 – Zasady pobierania, transportu 
i przechowywania: materiału biologicznego do badań serologicznych, toksykologicznych 
i mikrobiologicznych. Materiał biologiczny wewnątrz Szpitala transportowany był przez 
personel oddziałów, pracowników firmy zewnętrznej w oparciu o podpisaną umowę oraz 
pocztę pneumatyczną. Materiał transportowany był w specjalnych (czerwonych 
i niebieskich), izolowanych49 (zapewniających warunki niezmieniające właściwości 
transportowanego materiału) pojemnikach w pozycji pionowej50. SPWSZ nie posiadał 
własnych zewnętrznych punktów pobrań.  Opakowania były oznakowane i zawierały 
adnotację „materiał zakaźny”. Transport materiału odbywał się na obszarze Szpitala na 
odległość do 200 m. Czas transportu wewnętrznego próbek z materiałem do badań 
dokumentowano w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym „InfoMedica”. 

(dowód: akta kontroli str. 208) 

Analiza 10 badań laboratoryjnych, które były transportowane od zleceniodawców 
zewnętrznych ich środkami transportu w 2015 r. i 2016 r. (po 5 badań z każdego roku), 
wybranych losowo wg osądu kontrolera51, wykazała, że w ZDL sprawowano nadzór nad 
transportem materiału biologicznego oraz postępowano stosownie do wymogów 
zawartych w obowiązujących procedurach PA-DL-C/z-452 oraz PA-DL/z-153. Wskazane 
procedury zawierały wymagane prawem informacje i zasady postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 203) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W Szpitalu prawidłowo wdrożono system zarządzania jakością. Opracowane i wdrożone 
procedury wewnętrzne pozwoliły na osiągnięcie standardów jakości dla każdej z faz 
procesu diagnostycznego. Czas wykonywania badań laboratoryjnych oraz transport 
materiału biologicznego były zgodne z przyjętymi zasadami. 

                                                      
47 Dane zanonimizowane, pozyskane z rejestru zleceń laboratoryjnego systemu informatycznego i dokumentacji medycznej, dobrane 
z wykorzystaniem generatora liczb losowych (aplikacji MS Excel). 
48 Wyniki badań objęte losowaniem: równowagi kwasowo-zasadowej morfologii krwi, prokalcytoniny, badanie moczu oraz badania 
mikrobiologiczne np. posiew płynu mózgowo-rdzeniowego, posiew wymazu z rany, posiew kału w kierunku salmonelli lub shigella czy 
posiewu ropy. 
49 Podczas transportu materiału biologicznego wymagającego temperatury innej niż otoczenia (np. ACTH) stosowano pojemniki 
specjalne, tzw. typu cooler. 
50 Opakowanie posiadało znak „UN3373” o kształcie kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu), o minimalnych 
wymiarach 45 mm x 45 mm zawierający tekst „UN3373”. Tekst „Biological Substancje, Category B” naniesiony był na boku przyległym 
do boku ze znakiem „UN3373”. Powyższe oznakowanie było w kolorze białym na kontrastowym tle. 
51 Dobór próby z wykorzystaniem generatora liczb losowych (MS Excel). 
52 Transport materiału do badań laboratoryjnych. 
53 Zasady pobierania, transportu i przechowywania: materiału biologicznego do badań serologicznych, toksykologicznych 
i mikrobiologicznych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

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

Badaniem kontrolnym objęto realizację dwóch umów54 najwyższych kwotowo 
podpisanych przez Szpital z podmiotem zewnętrznym S. (Sp. z o.o.) w zakresie realizacji 
świadczeń zdrowotnych (laboratoryjna diagnostyka medyczna). 

(dowód: akta kontroli str. 171-173, 174-178) 

1) Zawarte na czas określony (1 rok i 2 lata) umowy na udzielanie świadczeń w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej zawierały postanowienia zgodne z wymogami 
określonymi w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej55. 
Umówiony zakres świadczeń zdrowotnych oraz wynagrodzenie wykonawcy były zgodne 
z przedmiotem konkursu ofert. W umowach m.in. uregulowano zasady rozliczeń 
finansowych z wykonawcą świadczeń zdrowotnych. 

2) Do ww. umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w badanym okresie nie 
wprowadzano zmian. 

3) Szpital nie sprawował nadzoru nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 
przez podwykonawców. Nie planowano i nie przeprowadzano kontroli u podwykonawców 
świadczeń diagnostycznych. 

Kierownik ZDL oświadczyła: „Szpital prowadząc postępowanie konkursowe na wybór 
wykonawców w zakresie badań laboratoryjnych sprawdza, czy oferenci posiadają 
niezbędne do świadczenia usług uprawnienia i kwalifikacje merytoryczne potwierdzone 
stosowanymi zezwoleniami i certyfikatami, które Szpital weryfikuje. Zapis w umowach 
z wykonawcami badań laboratoryjnych uprawniający Szpital do przeprowadzenia kontroli 
jest realizowany w sytuacji gdy Szpital stwierdzi, że usługi realizowane przez wykonawcę 
są wykonywane nieprawidłowo. Wypracowana w Szpitalu praktyka przewiduje, że Szpital 
w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji dokumentacji, a w przypadku gdy weryfikacja 
dokumentacji nie przyniesie efektu kolejnym etapem jest kontrola w siedzibie wykonawcy. 
Przykładem wykorzystania tej praktyki jest przypadek Wykonawcy A. (…). Szpital po 
stwierdzeniu nienależytego wykonania badania przez tego Wykonawcę przeprowadził 
kontrolę dokumentacji. W wyniku kontroli potwierdzono nieprawidłowe wykonanie badań. 
W konsekwencji tej kontroli Szpital rozwiązał z tym Wykonawcą umowę w trybie 
natychmiastowym”. 

4) W badanym okresie Szpital działał z udziałem podmiotów udzielających na jego rzecz 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, które zostały wymienione w załącznikach do umów 
podpisanych z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 188-189, 204) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

W 2015 r. w SPWSZ hospitalizowano 31.521 pacjentów, z tego zgłoszono 470 zakażeń 
szpitalnych, tj. 1,4%. Na podstawie decyzji lekarzy badania mikrobiologiczne (w celu 
ustalenia identyfikacji i lekowrażliwości) wykonano u 184 pacjentów, tj. 39,1% pacjentów, 
u których wykryto zakażenie szpitalne. W I półroczu 2016 r. w SPWSZ hospitalizowano 
16.326 pacjentów, z tego zgłoszono 234 zakażenia szpitalne, tj. 1,4%. Na podstawie 
decyzji lekarzy badania mikrobiologiczne (w celu ustalenia identyfikacji i lekowrażliwości) 
wykonano u 215 pacjentów, tj. 91,9% pacjentów, u których wykryto zakażenie szpitalne. 

W ZDL gromadzono informacje o liczbie wykonywanych badań mikrobiologicznych na 
każdym oddziale Szpitala, rodzaju badań, liczbie wyników dodatnich i wątpliwych. Analizy 

                                                      
54 Nr RU/UMN/22/2015 i RU/UMN/23/2015 z dnia 20 października 2016 r. 
55 Dz.U. z 2016 r. poz. 1638. 

Opis stanu 
faktycznego 
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epidemiologiczne sporządzane dla każdego oddziału Szpitala zawierały informacje 
dotyczące m.in.: flory endemicznej oddziału, najczęściej pobieranego materiału do badań 
mikrobiologicznych, najczęściej hodowanych szczepów bakterii, patogenów alarmowych 
oddziału. 
Zgromadzone informacje umożliwiły sporządzenie raportu epidemiologicznego za 2015 r., 
w którym zawarto m.in. wnioski z wykonanych badań bakteriologicznych, analizę 
patogenów wieloopornych i ich występowania w SPWSZ, analizę wrażliwości szczepów 
endemicznych, zestawienie badań z dodatnim wynikiem adenowirusów i rotawirusów 
oraz Clostridium difficile z podziałem na oddziały Szpitala. 
W Szpitalu opracowano i wdrożono procedury: 

 INST-EPIDEM nr 15 z dnia 23 marca 2011 r. – Instrukcja „Izolacja w zakażeniach 
szerzących się drogą oddechową”; 

 INST-EPIDEM nr 16 z dnia 23 marca 2011 r. – Instrukcja „Izolacja pacjenta 
z zakażeniami szerzącymi się drogą kontaktu bezpośredniego”; 

 INST-EPIDEM nr 18 z dnia 12 sierpnia 2011 r. – Instrukcja „Izolacja pacjenta 
z zakażeniami szerzącymi się drogą pokarmową”; 

 INST-EPIDEM nr 19 z dnia 12 sierpnia 2011 r. – Instrukcja „Izolacja ochronna”; 

 INST-EPIDEM nr 20 z dnia 12 sierpnia 2011 r. – Instrukcja „Izolacja pacjenta 
z zakażeniami szerzącymi się drogą krwi”; 

 INSTR-EPIDEM nr 9 z dnia 18 sierpnia 2014 r. – Instrukcja „Postępowanie 
z pacjentem podejrzanym lub chorym na gorączkę krwotoczną wywołaną wirusem 
Ebola”; 

 INSTR-EPIDEM nr 30 z dnia 17 maja 2016 r. – Instrukcja „Zasady postępowania 
z pacjentem w przypadku potwierdzenia zakażenia szczepem Enterobacteriaceae 
CPE”. 

Za 2015 r. Dyrekcji Szpitala przedstawiono analizę badań mikrobiologicznych w postaci 
mapy mikrobiologicznej oraz analizę występowania drobnoustrojów na oddziałach, 
czynników alert patogenów i lekowrażliwości izolowanych drobnoustrojów. Laboratorium 
sporządziło listę czynników alarmowych (analiza występowania szczepów wieloopornych 
w SPWSZ) oraz raporty dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej Szpitala. 
W zarządzeniu Dyrektora Szpitala nr 15/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. określono m.in. 
skład osobowy56 Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych (ze specjalistą w zakresie chorób 
zakaźnych i specjalistą z zakresu mikrobiologii) oraz jego zadania57. 

(dowód: akta kontroli str. 125-126) 

5.3. Kontrole medycznego laboratorium diagnostycznego 

W badanym okresie w ramach stanowiska ds. kontroli nie planowano i nie 
przeprowadzano kontroli wewnętrznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 47, 48) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: „(…) diagnostyka laboratoryjna i zagadnienia z nią związane 
są w SPWSZ obiektem stałego monitorowania, kontroli i nadzoru. W ramach Systemu 
Zarządzania Jakością opracowano i wdrożono procedury i instrukcje, obejmujące kontrole 
wewnętrzne i służące monitorowaniu, a w razie konieczności, wdrażaniu działań 
naprawczych. W latach 2015-2016 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził 

                                                      
56 Aktualizacja składu zmianą nr 3 z dnia 14 stycznia 2016 r. i zmianą nr 4 z dnia 20 września 2016 r. do zarządzenia Dyrektora 
nr 15/2012. 
57 1. Bieżące monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych. 2. Aktywne zwalczanie ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych. 3. 
Opracowanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych. 4. Realizowanie programu kontroli zakażeń szpitalnych. 5. 
Formułowanie raportów kwartalnych oraz rocznych dla Komitetu ds. zakażeń szpitalnych oraz Dyrekcji Szpitala. 6. Identyfikowanie 
i kontrolowanie endemicznych i epidemicznych przypadków zakażeń szpitalnych. 7. Planowanie i realizowanie doraźnych działań 
w przypadku wystąpienia zakażenia szpitalnego. 8. Udział w pracach Zespołu ds. Antybiotykoterapii. 9. Planowanie i realizacja 
edukacji personelu Szpitala w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych. 10. Opracowywanie, wprowadzanie i kontrola procedur oraz 
standardów kontroli szpitalnej. 11. Aktywna współpraca z Laboratorium Mikrobiologiczno-Toksykologicznym, oddziałami oraz innymi 
jednostkami Szpitala. 
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w ZDL trzy kontrole wewnętrzne dotyczące stanu sanitarno-epidemiologicznego, a RCKiK 
przeprowadziło kontrolę Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz audit w celu oceny 
i zakwalifikowania Laboratorium Centralnego jako dostawcy usług. Co roku odbywa się 
planowa kontrola PPIS oraz audit co najmniej jednej pracowni ZDL przeprowadzany 
przez PCBiC. Raz na 3 lata odbywa się wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia. W zakresie objętym auditem ZDL otrzymał maksymalną 
ilość punktów. ZDL objęty jest również stałą kontrolą merytoryczną ośrodków 
referencyjnych w zakresie wykonywanych w ZDL badań, a potwierdzeniem pozytywnych 
wyników kontroli są otrzymywane liczne certyfikaty”. 

(dowód: akta kontroli str. 118, 119-121, 122) 

W latach 2015-2016 (do dnia kontroli) w SPWSZ inne podmioty i organy zewnętrzne 
przeprowadziły kontrole w zakresie realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 
w dniach: 

 27.10.2015 r. RCKiK przeprowadziło audit w celu oceny oraz zakwalifikowania 
Laboratorium Centralnego Szpitala jako dostawcy usług na rzecz Centrum (nie 
stwierdzono niezgodności); 

 27.04.– 4.05.2015 r. PPIS przeprowadził kontrolę bieżącego stanu sanitarno-
higienicznego Szpitala (podczas kontroli stwierdzono 21 nieprawidłowości 
niedotyczących ZDL, za które nie nałożono mandatu karnego); 

 5-6.11.2015 r. PCBiC przeprowadziło drugi audit nadzoru systemu zarządzania 
jakością (nie stwierdzono niezgodności58); 

 10.11.2015 r. RCKiK przeprowadziło kontrolę Pracowni Serologii Transfuzjologicznej, 
po której sformułowane zostały 3 zalecenia59; o realizacji zaleceń, SPWSZ 
powiadomił (pismem z 1.12.2015 r.) w wyznaczonym terminie (do 4.12. 2015 r.); 

 24-26.02.2016 r. odbyła się wizytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, Laboratorium Szpitala uzyskało 100 % zgodności ze standardami; 

 25.04.– 5.05.2016 r. PPIS przeprowadził kontrolę bieżącego stanu sanitarno-
higienicznego Szpitala (podczas kontroli stwierdzono 11 nieprawidłowości 
niedotyczących ZDL, za które nie nałożono mandatu karnego); 

 13.10.2016 r. konsultant wojewódzki województwa zachodniopomorskiego 
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przeprowadził kontrolę kompleksową, której 
celem było sprawdzenie: 1. Kwalifikacji personelu pracującego w laboratorium 
diagnostycznym; 2. Ocena czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywanej przez 
diagnostów laboratoryjnych; 3. Wyposażenia laboratorium w sprzęt i aparaturę; 4. 
Procedur stosowanych w celu zapewnienia standardów jakości. W wyniku kontroli 
powyższe zagadnienia uznane zostały za zgodne z przepisami prawa, nie 
sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 53-59) 

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

(dowód: akta kontroli str. 117) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
58 W części raportu z auditu dotyczącej Pracowni Analityki Ogólnej stwierdzono m.in., że: „Działania są realizowane w oparciu 
o opisany proces. Nadzór nad realizacją procesu sprawuje Kierownik Laboratorium. Wykonywane są tu badania na potrzeby Szpitala 
oraz komercyjne. Sprawowany jest właściwy nadzór nad analizatorami i przechowywaniem odczynników. Postępowanie z odpadami 
medycznymi jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. Dane osobowe pacjentów podlegają 
szczególnej ochronie i są odpowiednio zabezpieczone. Cały proces diagnostyczny jest doskonale udokumentowany. Laboratorium 
prowadzi kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczy w programach zewnętrznej kontroli jakości. W przypadku nieprawidłowych 
wyników dokonywana jest analiza przyczyn i wdrażane są działania korygujące. W Laboratorium skutecznie wdrożone są procedury 
i instrukcje wymagane przez przepisy prawa”. 
59 1. Oznaczać miano przeciwciał odczynników diagnostycznych nowej serii/dostawy metodą probówkową i testem szkiełkowym. 2. 
Podczas kwalifikowania roztworu PBS wykonywać badanie walidacyjne przy użyciu dotychczas używanego i nowego roztworu. 3. 
Wprowadzić prawidłowe formularze „Wydania krwi do pilnej transfuzji” zgodne ze wzorami podanymi w „Medycznych zasadach 
pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Szpital prawidłowo zawierał umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń 
w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Działający system nadzoru nad 
diagnostyką, głównie w postaci kontroli zewnętrznych, zapewnił prawidłowe wykonywanie 
zadań publicznych przez SPWSZ. 

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 Kontroli60, wnosi o: 

1. Terminowe dokonywanie płatności za usługi diagnostyki laboratoryjnej realizowane 
przez kontrahentów zewnętrznych. 

2. Określenie nazewnictwa stanowisk w ZDL zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 

3. Zatrudnienie na stanowisku kierownika Pracowni Serologii Transfuzjologicznej ZDL 
osoby z wymaganym tytułem specjalizacji. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków 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. 

 

Szczecin, dnia  28     listopada 2016 r. 

  

Kontroler 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie  

Dyrektor 
 

Robert Lewandowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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60 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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