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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 Szczecinie1 

Kontrolerzy Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LSZ/92/2016 z dnia 18.10.2016 r.  

Krzysztof Szczepaniak główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/1122/2016 z dnia 30.11.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie2, ul. Szpitalna 2, 
77-720 Koszalin  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Walasek, Dyrektor Zakładu3 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli4, w badanym okresie5 Zakład zapewnił 
dostępność i finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej. 

Spełnione zostały określone w przepisach prawa warunki lokalowe, kadrowe 
i sprzętowe. Pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej6 Zakładu 
i użytkowana aparatura medyczna odpowiadały zakresowi udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. Personel wykonujący czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadał 
właściwe kwalifikacje zawodowe. Stosowane procedury operacyjne zabezpieczały 
wymagane standardy jakości procesu diagnostycznego.  
Sposób finansowania świadczeń zdrowotnych pozwalał na bieżący dostęp do badań 
diagnostycznych. Rozliczenia z podwykonawcami (z jednym wyjątkiem), 
dokonywano terminowo. 

NIK negatywnie ocenia niezabezpieczenie właściwego nadzoru nad czynnościami 
diagnostyki laboratoryjnej wykonywanymi przez część podwykonawców. Dotyczyło 
to braku procedur zawierania umów oraz nieprzestrzegania obwiązujących 
przepisów przy zawieraniu i ich realizacji. W załączniku do umów zawartych z NFZ 
nie wykazano 3 z 10 podwykonawców, nie ujęto w umowach wszystkich 
wymaganych postanowień oraz zlecano wykonanie badań nieobjętych umowami. 

                                                      
1 Dalej: NIK. 
2 Dalej Zakład. 
3 Dalej: Dyrektor. 
4 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. 
5 Tj. w latach 2015-2016. W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności, 
badane były również sprawy z lat wcześniejszych. 
6 Dalej: Pracownia DL. 

Ocena ogólna 
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Ponadto w Pracowni DL stwierdzono nieprawidłowości polegające na: zatrudnieniu 
na stanowisku kierownika osoby nieposiadającej wymaganych kwalifikacji, braku 
procedury zlecania badania laboratoryjnego (opracowano dopiero 6.12.2016 r.), 
przekroczeniu terminu przeglądu technicznego aparatu diagnostycznego oraz 
niezapewnieniu w 7 przypadkach właściwego nadzoru w czasie wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium 
diagnostycznym 

1.1. Struktura organizacyjna Zakładu. 

1.1.1. W badanym okresie działalność lecznicza Zakładu prowadzona była w: 

 Szpitalu z oddziałami Leczenia Jednego Dnia w Koszalinie i Słupsku,  

 Zakładach Pielegnacyjno-Opiekuńczych w Koszalinie i Słupsku, 

 Przychodniach w Koszalinie, Słupsku i Połczynie-Zdroju obejmujących 
podstawową opiekę zdrowotną7, poradnie specjalistyczne (w Koszalinie 
i Słupsku), pomoc doraźną (tylko w Koszalinie), pracownie diagnostyczne i inne 
pracownie (w Koszalinie i Słupsku), inne komórki działalności medycznej.      

(dowód: akta kontroli str. 6-17) 

W strukturze Przychodni w Koszalinie, w grupie pracowni diagnostycznych i innych 
znajdowała się Pracownia DL, obejmująca pracownie: analityki ogólnej, serologii, 
hematologii, biochemii i immunologii.  

(dowód: akta kontroli str. 18) 

Zakład posiadał aktualny i zgodny ze stanem faktycznym8 wpis do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą9, o którym mowa w dziale IV ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10. Wpisem była objęta również 
Pracownia DL. Pomieszczenia Szpitala i Przychodni Zakładu zlokalizowane 
w Koszalinie, w skład których wchodziła Pracownia DL były pozytywnie 
zaopiniowane pod względem sanitarnym przez Państwowego Inspektora 
Sanitarnego MSW na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 7-17, 244) 

1.1.2. Pracownia DL, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej11, została wpisana pod poz. 1246 do ewidencji prowadzonej przez 
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 19) 

1.2. Spełnianie warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych Pracowni DL. 

1.2.1. Pomieszczenia Pracowni DL spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne12, były 
dostosowane do rodzaju prac, jakie w nich wykonywano i zapewniały bezpieczne 

                                                      
7 Dalej: POZ. 
8 Tj. odpowiadający aktualnemu Statutowi, nadanemu zarządzeniem nr 17 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
5 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz. MSWiA z 2012 r., poz. 18, ze zm.) i Regulaminowi organizacyjnemu. 
99 Księga rejestrowa nr 18676, https://rpwdl.csioz.gov.pl. 
10 Dz.U. z 2016 r., poz.1638. Dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
11 Dz.U. z 2014 r., poz. 1384, ze zm. Dalej: ustawa o diagnostyce. 
12 Dz.U. Nr 43, poz. 408, ze zm., dalej: rozporządzenie MZ z 3.03.2004 r.  
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i higieniczne warunki pracy. W skład Pracowni DL wchodziły pomieszczenia 
wyszczególnione w § 4 ust. 1-5 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem poczekalni dla 
pacjentów oraz urządzeń sanitarnohigienicznych dla pacjentów i personelu, które 
zostały zlokalizowane poza Pracownią DL, w jej bezpośrednim sąsiedztwie i były 
dostępne bez ograniczeń. Poszczególne pomieszczenia były oznakowane w sposób 
umożliwiający ich identyfikację.    

(dowód: akta kontroli str. 20-21)  

1.2.2. Urządzenia Pracowni DL spełniały wymagania określone w ww. 
rozporządzeniu MZ z 3.03.2004 r. Pracownia DL posiadała wyposażenie właściwe 
dla prowadzonej działalności, dostosowane do rodzaju wykonywanych badań. 

  (dowód: akta kontroli str. 22, 23, 29-30) 

1.2.3. Dla aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu, stanowiącego 
wyposażenie Pracowni DL, była prowadzona wymagana dokumentacja, stosownie 
do postanowień § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

Aparatura był poddawana przeglądom technicznym zgodnie z zaleceniami 
producentów lub serwisu autoryzowanego, z wyjątkiem analizatora 
immunologicznego VIDAS BLUE, który w 2016 r. został objęty przeglądem 68 dni po 
terminie określonym przez serwis techniczny producenta. 

(dowód: akta kontroli str. 25) 

1.2.4. W Pracowni DL w okresie kontrolowanym pracowało 8 osób zatrudnionych na 
8 etatach, w tym na stanowisku: asystenta diagnostyki laboratoryjnej - 2 osoby, 
młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej - 1 osoba, starszego technika 
analityki medycznej - 4 osoby i starszej sekretarki, rejestratorki medycznej – 
1 osoba. 

(dowód: akta kontroli str. 26) 

Kwalifikacje personelu Pracowni DL spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu MZ z 3.03.2004 r. Czynności diagnostyki laboratoryjnej były 
wykonywane przez osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane § 7 tego 
rozporządzenia. Kierownik Pracowni DL posiadał tytuł specjalisty zgodny z profilem 
laboratorium wymaganym § 6 rozporządzenia MZ z 3.03.2004 r.  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

Pracownia DL była zakwalifikowana do laboratoriów typu I.  
 (dowód: akta kontroli str. 28) 

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

1. Kierownik Pracowni DL (zatrudniona na tym stanowisku od 1.11.2002 r.), nie 
spełniała wymagań określonych § 8 rozporządzenia MZ z 3.03.2004 r. i posiadając 
I stopień specjalizacji, od dnia 1.01.2013 r. nie powinna być zatrudniona na tym 
stanowisku. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że Zastępca Kierownika jest w trakcie uzupełniania 
swoich kwalifikacji i po uzyskaniu tytułu specjalisty, na stanowisku kierownika 
dokonane zostaną zmiany personalne, spełniające wymagania ww. przepisu.      

(dowód: akta kontroli str. 33) 

2. Analizator immunologiczny VIDAS BLUE, dla którego serwis techniczny 
producenta określił termin kolejnego przeglądu technicznego na 29.04.2016 r., 
przeglądem został objęty dopiero 6.07.2016 r., tj. 68 dni po wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 38-40) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych13 zabrania 
się używania wyrobów, dla których upłynął czas bezpiecznego używania określony 
przez wytwórcę.  
Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że 2016 r. wygasły możliwości nieodpłatnego 
przeglądu aparatu przez serwis producenta, i podjęto decyzję o zleceniu wykonania 
usługi przez tańszego serwisanta. Przegląd techniczny przeprowadzony w lipcu 
2016 r. oraz prawidłowe wyniki bieżącej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej potwierdziły 
sprawność aparatu. Również zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań 
prowadzona przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 
w Łodzi, nie stwierdziła nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 35) 

3. W badanym okresie w pracy Pracowni DL w 7 przypadkach tj. w dniach 3.01. 
2015 r., 2.05, 4.05, 9.05, 12.05, 19.05, 20.05 i 12.08.2016 r. w trakcie II zmiany byli 
obecni tylko technicy analityki medycznej, co oznacza brak wymaganego nadzoru 
w przypadku konieczności wykonywania badań.   

(dowód: akta kontroli str. 42-55) 

Osoba posiadająca tytuł zawodowy technika analityki medycznej, zgodnie z art. 6a 
ust. 2 ustawy o diagnostyce ma możliwość wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, o których mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy, jedynie pod nadzorem 
diagnosty laboratoryjnego. 

Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że wskazane przypadki były spowodowane nagłą 
absencją pracownika spowodowaną chorobą lub niespodziewanym zdarzeniem 
losowym (pogrzeb). We wszystkich tych dniach uprawniony diagnosta był „pod 
telefonem” i w razie potrzeby przyjeżdżał do Pracowni w celu nadzoru nad 
badaniami i autoryzacji ich wyników. 

(dowód: akta kontroli str. 35) 

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości, pozytywnie ocenia 
działalność Zakładu w zbadanym zakresie.  

2. Sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody i koszty Pracowni DL. 

2.1.1. Wynik finansowy Pracowni DL w okresie kontrolowanym, liczony jako różnica 
pomiędzy przychodami a kosztami jej działalności, stanowił stratę odpowiednio 
537.894,74 zł i 371.248,25 zł. Uwzględniając jednak zmniejszenie kosztów 
poniesionych na własne potrzeby wynikające z kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia14 w wysokości 793.102,10 zł i 592.551,10 zł oraz koszty zarządu 
wynoszące odpowiednio 101.600,66 zł i 109.985,70 zł, na sprzedaży usług 
diagnostycznych Pracownia DL osiągnęła zysk wynoszący 153.606,71 zł w 2015 r. 
i 111.317,15 zł w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. tab. 58) 

Przychody netto ze sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej wyniosły 
w 2015 r. - 661.610 zł, w 2016 r.15 - 661.246 zł, głównie z tytułu sprzedaży 
odpłatnych usług osobom fizycznym odpowiednio 54,2% i 57,1% i innym podmiotom 
leczniczym - 19,5% i 19,9%. Udział ww. przychodów w przychodach ze sprzedaży 
netto Zakładu stanowił odpowiednio 2,2% i 2,6%. 

(dowód: akta kontroli str. 59) 

                                                      
13 Dz.U. z 2015 r., poz. 876 ze zm. 
14 Dalej: NFZ. 
15 Prezentowane w wystąpieniu dane za 2016 r. obejmują okres od 1.01 do 31.10, z wyjątkami zaznaczonymi 
w tekście.  

Ocena cząstkowa 
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Koszty diagnostyki laboratoryjnej wyniosły w 2015 r. 1.199.505 zł, w 2016 r. 
1.032.494 zł i obejmowały: materiały do badań, głównie odczynniki - 53,1% i 59,2%, 
wynagrodzenia z pochodnymi - 29,5% i 25,5%, amortyzację - 5,3% i 5.1%, usługi 
obce - przeglądy i konserwacje sprzętu, najem i dzierżawa aparatury - 5,0 % i 4,2%, 
energię - energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki - 1,3% i 0,9%, pozostałe koszty - 
działalność wspomagająca wykonywana przez sekcję techniczną, transport, 
utrzymanie czystości - 5,8% i 5,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 

Koszty świadczeń diagnostyki laboratoryjnej wynikających z realizacji kontraktu 
z NFZ wyniosły: w 2015 r. 793.102 zł, w tym koszty Pracowni DL 682.646 zł i koszty 
zakupu świadczeń wykonanych przez podwykonawców 110.456 zł, w 2016 r. 
odpowiednio: 592.551 zł, 520.560 zł i 71.991 zł. Udział kosztów diagnostyki 
laboratoryjnej w kosztach działalności operacyjnej Zakładu wynosił odpowiednio 
4,2% i 4,1%.  

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 60) 

2.1.2. Działania mające na celu zracjonalizowanie kosztów działalności Pracowni 
DL, według wyjaśnień Dyrektora Zakładu, polegały m.in. na: zmniejszeniu od 2008 r. 
zatrudnienia, prowadzeniu negocjacji z kontrahentami w celu obniżenia cen 
odczynników stosowanych w diagnostyce oraz cen dzierżawy analizatorów. 

(dowód: akta kontroli str. 242)   

2.1.3. Koszty badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, których 
świadczenia były finansowane ze środków publicznych16, obejmujących koszty 
Pracowni DL i koszty zakupu świadczeń u podwykonawców, w kosztach świadczeń 
opieki zdrowotnej realizowanych przez Zakład, wynosiły 3,9% w 2015 r. i 3,5% 
w 2016 r. W poszczególnych rodzajach opieki zdrowotnej w 2015 r. i 2016 r. udział 
kosztów badań laboratoryjnych wyniósł: 
- podstawowa opieka zdrowotna – odpowiednio: 8,4% i 7,7%, 
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – odpowiednio: 3,5% i 2,9%, 
- leczenie szpitalne – odpowiednio: 2,3% i 2,5%, 
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna – odpowiednio: 0,1% i 0,1%, 
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 
odpowiednio: 0,05% i 0,01%, 
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – odpowiednio: 0,2% i 0,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57) 

Algorytm przypisywania kosztów Pracowni DL przedstawiał się następująco: 

 materiały - dowody zakupu, 

 wynagrodzenia i pochodne - listy płac, 

 amortyzacja - tabele amortyzacji, 

 usługi obce - dowody zakupu, 

 energia - klucze rozliczeniowe, 

 pozostałe koszty - kalkulacja rozliczeniowa. 
(dowód: akta kontroli str. 61) 

2.1.4. Udział kosztów badań laboratoryjnych finansowanych ze środków publicznych 
w ramach świadczeń realizowanych na własne potrzeby w ogólnej kwocie kosztów 
badań laboratoryjnych w latach 2015-2016 wynosił odpowiednio 60,5% i 53,6%.  

(dowód: akta kontroli str. 57) 

 

 

                                                      
16 Tj. ze środków przekazywanych na podstawie umów zawartych z NFZ. 
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2.2. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami. 

W okresie kontrolowanym Zakład kupił od podmiotów zewnętrznych świadczenia 
diagnostyki laboratoryjnej o wartości 182.447,89 zł, w tym w 2015 r. - 110.456,50 zł, 
w 2016 r. - 71.991,39 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 62-67) 

Badanie terminowości dokonywania płatności za powyższe świadczenia, 
przeprowadzone na podstawie 20 faktur o najwyższych kwotach o łącznej wartości 
61.006,50 zł, wykazało, że w 19 przypadkach zapłata nastąpiła terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 68) 

Według stanu na 31.12.2015 r. i 31.10.2016 r. Zakład nie posiadał zobowiązań 
wymagalnych z tytułu zlecania świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki obciążania Zakładu odsetkami 
za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec zleceniobiorców tych usług. 

(dowód: akta kontroli str. 69-71)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, że zapłatę za fakturę nr VM/021/01/2015/PZ z 31.01.2015 r. o wartości 
3.698,50 zł z terminem płatności 16.02.2015 r. przekazano w dniu 20.02.2015 r., tj. 
4 dni po wyznaczonym terminie. Przyczyną nieterminowej zapłaty była 
niespodziewana absencja pracownika skutkująca zatorem w obiegu dokumentów.  

Zgodnie z §3 umowy o usługi diagnostyczne nr 13/D/2014 r. z 1.10.2014 r., SP ZOZ 
zobowiązany był do zapłaty za wykonane usługi w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia faktury. 
Główny Księgowy Zakładu wyjaśnił, że pracownicy zostali pouczeni o konieczności 
niezwłocznego przekazywania dowodów zakupu w celu terminowej płatności.  

(dowód: akta kontroli str. 68, 196) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Zakładu w zbadanym 
zakresie.  

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej.  

3.1.1. Badania diagnostyki laboratoryjnej finansowane ze środków publicznych były 
wykonywane w ramach umów zawartych z NFZ dotyczących: 

 podstawowej opieki zdrowotnej, 

 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

 leczenia szpitalnego, 

 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

 świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, 

 opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
(dowód: akta kontroli str. 56-57)  

Pacjenci oczekujący na wykonanie badań w zakresie laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej byli rejestrowani na bieżąco w sposób ciągły. 

(dowód: akta kontroli str. 72-74) 

3.1.2. Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu był 
zapoznawany z zakresem badań wykonywanych przez własną Pracownię DL oraz 
badań uzupełniających wykonywanych przez laboratoria podwykonawców, podczas 
spotkań w ramach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbywanych, co najmniej 
raz w miesiącu oraz podczas spotkań Dyrekcji z pracownikami organizowanych trzy 
razy w roku.  

Uwagi dotyczące 
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Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że nie ma potrzeby dokumentowania przekazywania ww. 
informacji, ponieważ „efekt finalny pracy laboratorium, jak i jakość badań oraz 
bezpieczeństwo pacjentów zależą od zaangażowania wszystkich pracowników 
SPZOZ MSW”. 

(dowód: akta kontroli str. 34) 

3.1.3. W okresie kontrolowanym w Zakładzie nie były wprowadzone procedury 
uzyskania zgody na badania diagnostyczne wykonywane poza Pracownią DL. 

(dowód: akta kontroli str. 34) 

3.1.4. Badanie próby 12 dokumentacji medycznych17 pacjentów Oddziału 
Szpitalnego, u których wykonano zabiegi planowane w ramach dwóch najczęściej 
wykonywanych zabiegów planowych18, wykazało, że w 3 przypadkach badania 
laboratoryjne w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia były wykonane 
w Pracowni DL, a w 9 przypadkach pacjenci zgłosili się z wynikami badań 
wykonanymi w innych pracowniach diagnostycznych. 
Pielęgniarka koordynująca na Oddziale Chirurgii Jednego Dnia wyjaśniła, że 
specyfiką Oddziału jest krótkoterminowy (1-2 dniowy) pobyt pacjenta w celu 
wykonania zabiegu. Do zabiegu pacjent był przygotowywany w warunkach 
ambulatoryjnych. W większości przypadków lekarz kierujący na zabieg, wydawał 
pacjentowi skierowanie na badania i pacjent sam przed przyjęciem do szpitala 
poddawał się tym badaniom i na Oddział zgłaszał się z gotowymi wynikami. 

(dowód: akta kontroli str. 75) 

3.2. Badania wykonywane w Pracowni DL. 

3.2.1. W okresie kontrolowanym Pracownia DL wykonała łącznie 333.252 badań, 
w tym 169.792 w 2015 r. i 163.460 w 2016 r. 
Największy udział w liczbie ogółem stanowiły badania biochemiczne w ilości 
162.638 (48,8% ogólnej liczby), głównie glukoza - 24.160 (7,2%), cholesterol 
całkowity - 16.821 (5,0%). 
Liczba pozostałych badań i ich udział w ogólnej liczbie przedstawiał się następująco:  

 hematologia: 48.448 (14,5% ogólnej liczby) głównie morfologii z rozmazem 
i płytkami - 34.438 (10,3%), 

 analityka ogólna: 59.889 (18%), głównie badanie ogólne moczu - 55.879 
(16,8%), 

 koagulologia: 12.975 (3,9%), 

 immunochemia: 37.657 (11,3%), głównie TSH 3 gen - 11.785 (3,5%), 

 serologia: 5.875 (1,8%), 

 alergologia: 1.321 (0,4%), 

 autoimmunoligia: 1.108 (0,3%),  

 badania prenatalne: 3.341 (1%). 
(dowód: akta kontroli str. 76-83) 

3.2.2. W okresie kontrolowanym, w ramach realizacji umów zawartych z NFZ 
Pracownia DL wykonała 199.568 badań (59,9% ogólnej liczby), w tym 100.235 
w 2015 r. i 99.333 w 2016 r. Badania były wykonywane w ramach umów 
dotyczących:  

 świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ: odpowiednio 59.673 i 60.568, 

 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 25.103 i 25.381, 

 leczenia szpitalnego: 14.854 i 12.960, 

 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 342 i 271, 

                                                      
17 Po 6 dokumentacji w ramach jednego świadczenia wybranych z każdego miesiąca drugiej połowy 2015 r. 
i pierwszej połowy 2016 r.  
18 Podwiązanie i wycięcie żylaków oraz laparoskopowa cholecystektomia. 
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 opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień: 151 i 121, 

 świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej: 
112 i 32. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 57) 

3.2.3.1. Pracownia DL w ww. okresie, na potrzeby POZ wykonała ogółem 120.241 
badań (59.673 w 2015 r. i 60.568 w 2016 r.), w tym: 

 hematologicznych: 11.231 w 2015 r., 10.994 w 2016 r., 

 biochemicznych i immunochemicznych: 35.922 i 37.916, 

 moczu: 9227 i 8.856, 

 kału: 380 i 297, 

 układu krzepnięcia: 2.293 i 1.846, 

 serologiczne: 620 i 659. 
 (dowód: akta kontroli str. 84) 

3.2.3.2. Badania diagnostyki laboratoryjnej finansowane przez Zakład, poza 
Pracownią DL, były wykonywane przez 17 zewnętrznych podmiotów. Umowy były 
zawarte z 10 podmiotami, a wynagrodzenie poszczególnych kontrahentów w okresie 
kontrolowanym wynosiło od 793 zł do 38.257 zł (tj. za 22 miesiące). 

(dowód: akta kontroli: 62-77, 140-197, 198) 

Bez zawarcia umowy zlecono świadczenia diagnostyczne 7 zleceniobiorcom, przy 
czym 5 podmiotów wykonywało pojedyncze badania, a zapłata za usługi 
diagnostyczne w całym okresie kontrolowanym wynosiła łącznie 1.856 zł i wahała 
się od 60 zł do 997 zł. Pozostałe 2 podmioty wykonywały na rzecz Zakładu 
systematyczne świadczenia, za które Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Słupsku w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. wystawił 
22 faktury na łączną kwotę 6.786 zł, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Słupsku w tym okresie wystawiło 12 faktur na łączną kwotę 
2.516 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 62-67)  

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że zlecanie wykonywania usług diagnostycznych 
podmiotom, z którymi zawarto umowy wynikało z:  

 braku możliwości wykonywania określonych badań przez własne laboratorium, 
np. w zakresie bakteriologii, badania na nosicielstwo, badania specjalistyczne 
na obecność antygenu i przeciwciał HIV, badania konsultacyjne w zakresie 
serologii w przypadkach wymagających specjalistycznych metod, 

 działalności Zakładu w miejscowościach położonych na terenie województw: 
zachodniopomorskiego i pomorskiego, tj. Drawsku Pomorskim, Połczynie-
Zdroju, Słupsku.  

Przypadki wykonywania usług w powyższym zakresie przez podmioty zewnętrzne, 
mimo braku umów, Dyrektor wyjaśnił sporadycznością takich zleceń oraz dobrem 
pacjenta.   

(dowód: akta kontroli str. 44)      

Zakład nie prowadził statystyk ilościowych badań laboratoryjnych zlecanych na 
zewnątrz.  

(dowód: akta kontroli str. 200) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

1. W okresie objętym kontrolą Zakład udzielał zleceń na wykonanie diagnostyki 
laboratoryjnej Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Słupsku oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w Słupsku bez zawarcia umów określających zakres i zasady udzielania świadczeń, 
mimo obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy o działalności leczniczej. 
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że brak umów wynika ze sporadycznie zleconych badań, 
a ponieważ „każde zlecenie było realizowane, więc nie ma potrzeby zawierania 
umowy rodzącej stały stosunek prawny miedzy stronami”  

(dowód: akta kontroli str. 34) 

W ocenie NIK Zakład winien przestrzegać wymogu zawarcia umowy określonego 
w ww. art. 27 ustawy o działalności leczniczej. Dowolność wyboru jednostek oraz 
brak sprecyzowanych zakresów praw i obowiązków stron oraz ich 
odpowiedzialności może m.in. stanowić zagrożenia dla efektywnego wykorzystania 
środków publicznych przekazywanych przez NFZ. 

2. W okresie objętym kontrolą Zakład systematycznie zlecał Diagnostyce Sp. z o.o. 
w Krakowie badania laboratoryjne wykraczające poza zakres świadczeń 
określonych w umowie współpracy z 1.01.2015 r. Zleceniobiorca zobowiązał się do 
wykonywania diagnostyki laboratoryjnej w zakresie cytologii ginekologicznej. Na 
podstawie faktur wystawionych w okresie 22 kontrolowanych miesięcy stwierdzono, 
że Diagnostyka Sp. z o.o. w Krakowie wykonała 1.826 badań, w tym 1.468 badań 
z zakresu cytologii ginekologicznej oraz 358 innych badań, nieujętych w umowie.  

(dowód: akta kontroli str. 154-160, 201-238) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że przypadki wykonywania przez ww. Spółkę badań 
innych niż określone w umowie, wynikało z faktu, że w regionie koszalińskim nie 
występuje podmiot wykonujący niektóre ze zleconych badań i decyzję o współpracy 
podjęto ze względu na gwarantowany czas oczekiwania na wynik i dobro pacjenta.  

(dowód: akta kontroli str. 241, 246) 

Ze względu m.in. na potrzebę należytego zabezpieczenia cen zlecanych świadczeń, 
NIK wskazuje na celowość dokonania umownych regulacji w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości, pozytywnie ocenia 
działalność Zakładu w zbadanym zakresie.  

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 
 
4.1. System zarządzania jakością 
Pracownia DL nie posiadała akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w lokalizacji 
udzielania świadczeń oraz dokumentacji spełniania wymagań standardów normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 15189. 
Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że obowiązujące procedury regulujące działalność 
Pracowni DL opracowane zostały w celu ubiegania się o akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji. Podstawą ich opracowania była Norma PN-EN ISO/IEC 17025 
- stanowiąca zbiór wymagań dla systemów zarządzania w laboratoriach 
badawczych w celu potwierdzenia kompetencji oraz jakości przeprowadzenia 
badań. Jednak ze względów ekonomicznych nie sfinalizowano starań o akredytację, 
opracowane procedury weszły w skład Systemu Zarządzania Jakością. 

(dowód: akta kontroli str. 36) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych 

4.2.1. W okresie kontrolowanym w Pracowni DL funkcjonowały procedury 
stanowiące integralną część Systemu Zarządzania Jakością Zakładu:   

 SOP 1 (data wydania 25.06.2011 r.) Rejestracja pacjentów,   

 SOP 2 (20.12.2007 r.) Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych, 
z załącznikami określającymi sposób prowadzenia dobowej zbiórki moczu, 
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przygotowanie do badania glukozy we krwi, zasady prawidłowego pobrania 
niektórych rodzajów materiału biologicznego do badania, zasady postępowania 
przed pobraniem krwi, 

 SOP 3 (5.01.2011 r.) Procedura przyjmowania materiału do badań, 
z załącznikami określającymi rodzaje próbówek używanych w pobieralni, 
sposób oznakowania próbówek i pojemników z materiałem do badania, 
instrukcją pobierania krwi do badań laboratoryjnych dla personelu Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala,   

 SOP 4 (25.06.2011 r.) Segregacja materiału i obieg próbki w laboratorium, 

 SOP 5 (25.06.2011 r.) Wstępna obróbka krwi pobranej do badań laboratoryjnych, 

 SOP 6 (20.12.2007 r.) Przechowywanie materiału do badań w laboratorium,  

 SOP 7 (5.12.2008 r.) Transport materiału do badań laboratoryjnych, regulująca 
zasady transportu wewnętrznego wykonywanego przez Oddział Wewnętrzny 
Szpitala i pielęgniarki środowiskowe. W dniu 1.07.2014 r. procedura została 
uzupełniona o zasady transportu materiału z Przychodni SPZOZ MSW 
w Słupsku, 

 SOP 7a (3.02.2015 r.) Transport materiału do badań z przychodni w Połczynie-
Zdroju.  
Załącznikiem do procedur regulujących zasady transportu jest wykaz czynności, 
które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia. 

 SOP 8 (20.12.2007 r.) Wydawanie wyników badań laboratoryjnych, 
z załącznikiem opisującym formułowanie, zatwierdzanie, wydawanie wyników 
i archiwizację wyników badań, 

 SOP 9 (20.12.2007 r.) Procedura postępowania z próbkami pilnymi, 

 SOP 10 Stosowane metody badań analitycznych, 

 SOP 11 (25.06.2011 r.) Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań, 

 SOP12 (15.02.2007 r.) Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań, 

 SOP 13 (4.05.2004 r.) Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań,  

 SOP 14 (4.05.2004 r.) Działania korygujące w przypadku stwierdzenia pracy 
niezgodnej z wymaganiami. 

Funkcjonowanie i organizacja Pracowni Serologii i Transfuzjologii oraz badania 
serologiczne zostały unormowane odrębnym zbiorem procedur obowiązujących od 
1.09.2012 r., na który składały się: 

 Zasady i tryb postępowania podczas przyjmowania materiału do badań, 
wykonywania badania i przekazywania wyników badania, określające 
odpowiedzialność i sposób postępowania w zakresie: przyjęcia skierowania, 
przygotowania stanowiska do pobrań, pobrania materiału, segregowania 
materiału, informowania pacjenta o terminie odbioru wyników, przygotowaniu 
materiału do badania, wykonania badania, opracowania i udokumentowania 
wyników, wydania wyników,  

 Funkcjonowanie i organizacja Pracowni Serologii i Transfuzjologii z Bankiem 
Krwi. 

(dowód: akta kontroli str. 88-125) 

Wymienione procedury obejmowały swoim zakresem standardy jakości określone 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów 
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych19, 
z wyjątkiem procedury zlecania badania laboratoryjnego, która została opracowana 
i zatwierdzona w dniu 6.12.2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-74) 

                                                      
19 Dz.U. z 2016 r., poz. 1665. Dalej: rozporządzenie MZ w sprawie standardów jakości. 
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Praktyczne stosowanie ww. procedur pod kątem spełniania standardów jakości, 
którymi objęto 10 zleceń wybranych według osądu kontrolera20, obejmujących 
badania z zakresu hematologii, chemii klinicznej, analityki ogólnej, koagulologii 
i immunochemii, wykazało, że czynności rejestracji pacjentów, formułowania 
i zatwierdzania wyniku badania, metodyki badań laboratoryjnych oraz 
wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań zostały wykonane zgodnie 
z regulującymi je procedurami odpowiednio SOP 1, SOP 8, SOP 10 i SOP 11 i były 
odnotowane w laboratoryjnym systemie informatycznym, natomiast pozostałe 
procedury nie miały zastosowania w badanej próbie. 

(dowód: akta kontroli str. 72-74) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

4.3.1.1. Czynności fazy przedanalitycznej zostały unormowane ww. standardowymi 
procedurami operacyjnymi: SOP 1, SOP 2, SOP 3, SOP 4, SOP 6, SOP 7, SOP 7a. 

(dowód: akta kontroli str. 85-95, 97-103) 

Kierownik Pracowni DL oświadczyła, że kadra medyczna Zakładu został zapoznana 
z zasadami postępowania określonymi w ww. procedurach podczas wykonywania 
i zobowiązana do ich stosowana. W latach 2015-2016 nie prowadzono 
zorganizowanych szkoleń w tym zakresie, ponieważ nie było takiej potrzeby. 
Wyjątkiem jest procedura zlecania badania laboratoryjnego, która w grudniu 2016 r. 
została przekazana lekarzom. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-74) 

4.3.1.2. W prowadzonym przez Pracownię DL rejestrze błędów 
przedlaboratoryjnych, w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. odnotowano 
8 błędów, w tym 5 hemoliz i 3 skrzepy w próbkach.      

 (dowód: akta kontroli str. 125) 

Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że ww. błędy powstawały na Oddziale Szpitalnym. 
Po stwierdzeniu błędu ustalano jego przyczynę i niezwłocznie zawiadamiano 
personel Oddziału Szpitalnego o błędzie i konieczności pobrania nowej próbki 
materiału. Jednocześnie przekazywano informację o przyczynie powstania błędu 
i sposobie prawidłowego postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 36) 

4.3.2. Faza analityczna 

4.3.2.1. Standaryzacja postępowania podczas etapu analitycznego, mająca na celu 
zapewnienie wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, została dokonana 
procedurami operacyjnymi: SOP 9, SOP 10, SOP 11. 

(dowód: akta kontroli str. 109-110, 114-116) 

Z czynników mających wpływ na wyniki badań na bieżąco monitorowano 
i zapisywano temperaturę w pomieszczeniach do wykonywania czynności 
diagnostyki laboratoryjnej oraz w lodówkach przeznaczonych do przechowywania 
materiałów do badań i odczynników. Ponadto Państwowy Inspektor Sanitarny MSW 
dokonywał okresowych kontroli w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. 

     (dowód: akta kontroli str. 72-74) 

4.3.2.2. Błędy fazy analitycznej były identyfikowane w efekcie 
wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości obejmującej wszystkie oznaczane parametry 

                                                      
20 Numer rejestracji w laboratoryjnym systemie informatycznym (LIS):  3020126900 z 15.02.2016 r., 0414144700 
z 15.03.2016 r., 18921444700 z 15.04.2016 r., 6117144700 z 16.05.2016 r., 6242144700 i 3867144700 
z 15.06.2016 r., 7485144700 z 15.07.2016 r., 1273144700 z 15.08.2016 r., 0470144500 z 15.09.2016 r. 
1772158400 z 17.10.2016 r.  
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i ewidencjonowane w systemach informatycznych obsługujących poszczególne 
aparaty. Zapisy prowadzonej kontroli zawarto w systemie informatycznym LIS21.  
Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że nie prowadzono odrębnej dokumentacji błędów 
fazy analitycznej. W przypadku, gdy wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości 
wykazała wyniki przekraczające dopuszczalne zakresy dla danych parametrów, 
podejmowano działania przewidziane w procedurze SOP 14 Działania korygujące 
w przypadku stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami. Przypadki wystąpienia 
takich błędów były na bieżąco omawiane przez personel Pracowni DL. 

(dowód: akta kontroli str. 36-37) 

4.3.2.3. Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej były wykonywane przy użyciu 
aparatury posiadającej atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w placówkach ochrony zdrowia.  

(dowód: akta kontroli str. 24) 

4.3.2.4. Pracownia DL brała udział w dwóch krajowych programach zewnętrznej 
oceny jakości badań:  

 Powszechnym Programie Kontroli organizowanym przez Ośrodek Badań Jakości 
w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi22, w zakresie sprawdzianów: 
koagulologicznego, hematologicznego, immunochemicznego poszerzonego, 
immunochemicznego hormonów, markerów kardiologicznych oraz 
biochemicznych,  

 Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii 
Transfuzjologicznej organizowanym przez Zakład Immunologii Hematologicznej 
i Transfuzjologicznej w Warszawie23. 

Na 24 badania jakości przeprowadzone przez OBJwDL, 14 wykonano w 2015 r. i na 
69 badanych parametrów w 68 przypadkach uzyskano oceny od zadowalającej do 
bardzo dobrej. W jednym przypadku badania Parathormonu (PTH) w ramach badań 
immunochemicznych poszerzonych, przeprowadzonych zimą i latem 2015 r. 
uzyskano ocenę negatywną. W 2016 r. nie sformułowano ocen badania jakości. 
W przeprowadzonych przez ZIHiT 7 badaniach z zakresu immunologii 
transfuzjologicznej w ramach oceny jakości badań Zakład DL uzyskiwał 
maksymalną liczbę możliwych punktów.  

 (dowód: akta kontroli str. 127-131) 

Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że przyczyną uzyskania negatywnej oceny przy 
badaniu PTH było użycie materiału kontrolnego o innej trwałości od używanego 
przez Pracownię DL. Organizator sprawdzianu (COJwDL), przekazał materiał 
kontrolny, którego producent - firma RANDOX zaleca, żeby maksymalnie w ciągu 
pół godziny wykonać oznaczenie PTH. W Pracowni DL przekazaną próbkę 
potraktowano zgodnie z zaleceniem COBJwDL jak próbkę rutynową i umieszczono 
w analizatorze w celu wykonania całego szeregu badań kontrolnych.  
Wyniki wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie PTH, 
przeprowadzane na surowicy kontrolnej firmy Roche nie budziły zastrzeżeń, bowiem 
mieściły się w dopuszczalnym zakresie odchyleń. 
Po otrzymaniu wyników oceniających przez kolejną kontrolę COBJwDL, 
zawierających dla PTH wartości odbiegające od wartości zalecanych, Kierownik 
Pracowni DL przeprowadziła konsultację z firmą Roche, w wyniku których 
otrzymano wyjaśnienie o krótkotrwałości parametru PTH w surowicy firmy RANDOX 
i zalecenie bezpośredniego oznaczania po rozpuszczeniu liofilizatu. 

(dowód: akta kontroli str. 37) 

                                                      
21 Laboratoryjny system informatyczny (Laboratory Information System - LIS). 
22 Dalej: OBJwDL. 
23 Dalej: ZIHiT. 
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4.3.3. Faza postanalityczna 

4.3.3.1. Zasady postępowania fazy postanalitycznej zostały uregulowane 
następującymi procedurami operacyjnymi: SOP 8, SOP 12, SOP 13, SOP 14. 

(dowód: akta kontroli str. 104-108, 111-113) 

Funkcjonalność systemu informatycznego stosowanego w Pracowni DL pozwala na 
ocenę klinicznej spójności wyniku badania, porównanie wyniku z wynikami 
wcześniejszych badań tego samego pacjenta, umieszczanie w sprawozdaniu 
informacji niezbędnych dla prawidłowej interpretacji wyników. W przypadku 
uzyskania wyniku odbiegającego od przyjętego zakresu wartości referencyjnych, 
badania były powtarzane. Gdy kolejny wynik nadal przekraczał zakres wartości 
referencyjnych, na sprawozdaniu umieszczano adnotację o powtórzeniu badania. 
Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że w przypadku uzyskania wyniku odbiegającego 
od dopuszczalnych wartości, sprawozdanie było niezwłocznie przekazywane 
lekarzowi zlecającemu badanie przez personel Pracowni. Gdy dotyczyło to badania 
wykonanego na zlecenie pacjenta, przy odbiorze sprawozdania, pacjent był 
informowany o konieczności natychmiastowej konsultacji u lekarza, a na 
sprawozdaniu wpisywano adnotację o treści „Wynik musi ocenić lekarz”. 

(dowód: akta kontroli str. 72-74) 

4.3.3.2. Pracownia DL nie prowadziła wydzielonej dokumentacji błędów fazy 
postanalitycznej. 

Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że funkcjonalności systemu informatycznego, nie 
dopuszczają do powstania błędów w tej fazie, ponieważ nie pozwalają na 
autoryzację wyników przez nieuprawnione osoby, umieszczają w sprawozdaniach 
z badań informacje niezbędne do prawidłowej ich interpretacji, archiwizują 
dokumentację analityczną. W latach 2015-2016 nie stwierdzono wystąpienia błędów 
fazy postanalitycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 36) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 
Badanie próby 50 zleceń na badania laboratoryjne wykazało, że w laboratoryjnym 
systemie informatycznym ewidencjonowano datę i czas rejestracji zlecenia, czas 
wykonania badania oraz czas autoryzacji wyniku badania. W systemie nie był 
rejestrowany czas pobrania materiału biologicznego, co uniemożliwia ustalenie 
upływu czasu od pobrania do przyjęcia materiału biologicznego do badania. Według 
funkcjonującej w Zakładzie praktyki, pobranie materiału biologicznego do badań 
następowało przed upływem 30 min od rejestracji zlecenia do badania.  
Zgodnie z procedurą SOP 4 w pobieralni składane były oklejone właściwymi kodami 
próbówki z krwią do badań morfologicznych i układane na mieszadle rolkowym, 
próbówki z krwią do badania OB ustawiane były kolejno w statywach, próbówki do 
badań biochemicznych i koagulacyjnych oraz do badań serologicznych wstawiano 
również do statywów. Materiał do badań laboratoryjnych sukcesywnie w trakcie 
przyjęć kolejnych pacjentów zabierany był z pobieralni przez pracownika 
zajmującego się segregacją i przygotowaniem materiału do segregacji 
z zachowaniem określonych wymagań dla poszczególnych grup badań. Materiał do 
badania zgodnie z procedurą SOP 5 przygotowywany był odpowiednio do badań, 
a następnie sukcesywnie poddawany właściwemu badaniu. W końcowej fazie wyniki 
badania podlegały autoryzacji. 
Czas realizacji badań liczony od chwili zarejestrowania badania do czasu autoryzacji 
przez diagnostę laboratoryjnego, dla badanej próby 50 zleceń wynosił w 2015 r. 
w zależności od rodzaju badań od 2 godz. 7 min do 6 godz. 10 min, a w 2016 r. 
(do 30.11.) od 1 godz. 44 min do 9 godz. 16 min. 

(dowód: akta kontroli str. 132-136) 
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4.5. Transport materiału biologicznego 

Zasady transportu zostały uregulowane procedurami SOP 7 i SOP 7a. 
(dowód: akta kontroli str. 100-103) 

Materiał biologiczny z Oddziału Szpitala do Pracowni DL (zlokalizowanych w jednym 
budynku) był dostarczany przez personel Oddziału.  

(dowód: akta kontroli str. 37) 

Badanie transportu 10 próbek materiału biologicznego do badań laboratoryjnych24, 
transportowanych z przychodni w Słupsku (odległość 75 km) i Połczynie-Zdroju 
(odległość 55 km) wykazała, że próbki były transportowane w pojemnikach 
termoizolacyjnych oznaczonych napisami „materiał zakaźny” wyposażonych 
w statyw na próbówki z krwią zapewniający pozycję pionową podczas przewozu 
oraz zamykane wiaderko na pojemniki z moczem. W trakcie transportu w pojemniku 
znajdowały się wkłady chłodzące wysłane ligniną oraz rejestrator temperatury. 
Wydruki z rejestratora temperatury wykazały, że temperatura w pojemniku podczas 
transportu mieściła się w dopuszczalnym zakresie od 2 do 10oC. 
Materiał biologiczny ze Słupska i od maja 2016 r. z Połczyna-Zdroju był dostarczany 
samochodem służbowym oznaczonym napisem „przewóz krwi”. Do maja br. 
materiał z Połczyna-Zdroju przewożony przez diagnostę autobusem komunikacji 
publicznej w opakowaniu zbiorczym umieszczonym w pojemniku izotermicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 139) 

W Słupsku materiał pobierany był codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 10:00, a w Połczynie-Zdroju dwukrotnie w tygodniu - w poniedziałki 
i czwartki, w godzinach od 8:00 do 10:00, a następnie w dniu pobrania przewożony 
do Pracowni DL. Czas przewozu samochodem Zakładu w zależności od warunków 
drogowych, w przypadku Połczyna-Zdroju trwał od 1 do 1,5 godziny, a w przypadku 
Słupska od 1,5 do 2 godzin.   

(dowód: akta kontroli str. 86, 36) 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Stosowane w SP ZOZ formularze sprawozdań z badania laboratoryjnego nie 
zawierały pola data i godzina pobrania materiału biologicznego. 
Stosownie do treści załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów 
jakości, zarówno zlecenie badania (1.3. pkt 8), jak i sprawozdanie z badania 
laboratoryjnego (8.2. pkt. 6) musi zawierać datę i godzinę pobrania materiału do 
badania. SP ZOZ nie posiadał opracowanej przez Pracownię DL procedury zlecania 
badania laboratoryjnego, w tym formularza zlecenia badań laboratoryjnych, mimo 
obowiązku wynikającego z § 2 ww. rozporządzenia (została opracowana dopiero 
6.12.2016 r.)  

 (dowód: akta kontroli str. 72-74) 

Kierownik Pracowni DL wyjaśniła, że przyczyną wskazanej nieprawidłowości było jej 
przeoczenie oraz podkreśliła, że stosowane w praktyce formularze zleceń badań 
diagnostycznych wystawianych przez lekarzy zawierały informacje niezbędne do 
prawidłowego wykonania badania i jej zdaniem nie występowały żadne problemy 
w tym zakresie. Ponadto Kierownik Pracowni DL poinformowała o skierowaniu do 
wdrożenia procedury zlecania badania laboratoryjnego opracowanej 6.12.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 36, 86)    

                                                      
24 Materiał ze Słupska dotyczył zleceń: 2574126900 i 2882125900 z 19.02.2016 r., 1123128700 z 17.03.2016 r., 
3892144400 z 12.04.2016 r., 3529144400 z 4.05.2016 r. Materiał z Połczyna-Zdroju dotyczył zleceń: 
0718096100 z 10.02.2016 r., 0793096100 z 3.03.2016 r., 8495144700 z 18.04.2016 r., 8366144700 z 5.05. 
2016 r., 3655144500 z 16.05.2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Opracowane i wdrożone przez Pracownię DL procedury operacyjne zabezpieczały 
osiągnięcie wymaganych standardów jakości dla każdej z faz procesu 
diagnostycznego. Czas wykonywania badań laboratoryjnych oraz transport 
materiału biologicznego były zgodne z przyjętymi zasadami. 

5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 
 
5.1. Umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 
Umowy zlecające wykonanie usług diagnostycznych zawarto z 10 podmiotami: 

 Laboratorium Analityczne „VITA” w Darłowie, 

 ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - aneks z 28.04.2009 r. do 
umowy z 1.01.2001 r. zawartej na czas nieokreślony, na mocy którego Spółka 
wstąpiła w prawa i obowiązki poprzedniego zleceniobiorcy - Szpitala 
Wojewódzkiego z siedzibą w Koszalinie, 

 Szpital Wojewódzki Koszalinie - umowa z 1.03.2012 r. - obowiązująca do 
30.05.2015 r.,   

 „Szpitale Polskie” S.A. z siedzibą w Katowicach - umowa z 15.07.2014 r. do 
31.12.2017 r. w celu zabezpieczenia dostępu do diagnostyki laboratoryjnej dla 
przychodni w Połczynie-Zdroju, 

 Diagnostyka Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim - umowa z 7.02.2013 r. 
zawarta na czas nieokreślony,  

 „Przyjazny Szpital” w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o., umowa z 1.10.2014 r. na czas 
nieokreślony, 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Sp. z o.o. - umowa z 15.07. 
2014 r., a następnie z 17.12.2015 r. obowiązująca do 31.12.2018 r.,  

 Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - umowa z 1.01.2015 r. na czas 
nieokreślony, 

 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie - umowa z 1.04. 
2015 r. na czas nieokreślony, 

 VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. w Bydgoszczy - umowa 1.04.2016 r. 
na czas nieokreślony.   

(dowód: akta kontroli str. 140-197) 

Badaniem objęto 2 umowy zawarte 1.01.2015 r. z Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie i 1.04.2015 r. ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Koszalinie25. Zawarcie tych umów nie wymagało stosowania procedury 
konkursowej określonej w art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej26.  W latach 
2015-2016 umowy te nie były zmieniane. Wykonawcy tych umów nie byli 
kontrolowani w zakresie prawidłowości udzielania świadczeń diagnostycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 154-160, 173-177, 253-256) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że ze względu na brak skarg ze strony pacjentów, 
wojewódzkich oddziałów NFZ w Szczecinie i Gdańsku oraz innych instytucji 
kontrolnych, nie było potrzeby prowadzenia kontroli i podkreślił, że przy zawieraniu 
umów na świadczenia diagnostyki laboratoryjnej analizowano wiarygodność oraz 
potencjał kadrowo-sprzętowy podwykonawców.  

  (dowód: akta kontroli str. 246) 

SP ZOZ nie podsiadał wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu 
zamówień na usługi diagnostyki laboratoryjnej.  Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że 
„o zawarciu umowy decyduje Dyrektor Zakładu po uprzednich negocjacjach 

                                                      
25 Dalej: SZGiCP 
26 Wartość tych umów nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

Uwagi dotyczące  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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i wielokrotnych konsultacjach z Panią Kierownik laboratorium. Przed zawarciem 
umowy, propozycje kontrahenta zawsze były negocjowane w dół i w naszej ocenie 
ostateczny wybór był najkorzystniejszy.” 

(dowód: akta kontroli str. 34)  

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych  
W 2015 r. w Zakładzie hospitalizowano 1.481 pacjentów, u których zarejestrowano 
5 zakażeń szpitalnych27, tj. 0,34%. Na podstawie decyzji lekarzy badania 
mikrobiologiczne (w celu identyfikacji zakażeń i lekowrażliwości) wykonano u 219 
pacjentów, w tym u 2 pacjentów z zarejestrowaną postacią kliniczną zakażeń.  
W I półroczu 2016 r. w Zakładzie hospitalizowano 1.387 pacjentów, u których 
zarejestrowano 5 zakażeń szpitalnych28, tj. 0,36%. Na podstawie decyzji lekarzy 
wykonano 124 badania mikrobiologiczne u 74 pacjentów. Zakażenia szpitalne 
wykryte zostały na podstawie badań klinicznych bez wykonywania badań 
mikrobiologicznych. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano ognisk 
epidemicznych zakażeń. 
Informacje dotyczące badań mikrobiologicznych pacjentów na każdym oddziale 
szpitalnym29 gromadzono w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych na stanowisku 
pielęgniarki epidemiologicznej w zakresie ich liczby, rodzaju badań, liczby wyników 
dodatnich i wątpliwych.  Stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia 
kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych30, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przedstawiał 
Dyrektorowi Zakładu okresowe raporty z kontroli wewnętrznych w obszarze 
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń z zakresu terapii 
antybiotykowej i zakażeń szpitalnych obejmujące ocenę prawidłowości 
i skuteczności realizacji Zakładowej Polityki Antybiotykowej w obszarze profilaktyki 
i terapii antybiotykowej oraz zakażeń szpitalnych i czynników ryzyka zakażeń 
szpitalnych. Przeprowadzone analizy epidemiologiczne zawierały diagramy liczby 
celowanych i empirycznych terapii antybiotykiem, terapii antybiotykiem wg postaci 
zakażenia, rodzaju terapii antybiotykiem, średniego czasu terapii antybiotykiem wg 
postaci zakażenia, diagramy częstości czynników ryzyka zakażeń szpitalnych, liczby 
wykonanych badań mikrobiologicznych, częstości wyhodowanych patogenów 
w badaniach mikrobiologicznych, oporności alert patogenów, częstości zakażeń 
szpitalnych wg postaci zakażenia, diagramy zużycia antybiotyków wg grupy 
antybiotykowej i zużycia antybiotyków wg drogi podania.  

Zgromadzone informacje umożliwiły sporządzenie raportu o zakażeniach 
i drobnoustrojach alarmowych za 2015 r., w którym zawarto m.in. wykaz 
biologicznych czynników chorobotwórczych, które stwierdzono w jednostkach 
organizacyjnych Zakładu, ocenę zagrożeń epidemiologicznych oraz podjęte 
działania w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 266-310) 

W Zakładzie opracowano i wdrożono procedury tworzące system zapobiegania 
i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz działań zapobiegających szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych w Zakładzie31, na które składało się 47 procedur, w tym 
m.in.: 

                                                      
27 3 przypadki infekcji dróg oddechowych w oddziale Chorób Wewnętrznych oraz 2 przypadki w ZPO w Słupsku. 
28 4 przypadki zakażenia układu oddechowego oraz 1 przypadek ropowicy kończyny dolnej po zabiegu usunięcia 
żylaka. 
29 Oddział Chorób Wewnętrznych, ZPO dla wentylowanych mechanicznie, Oddział Chirurgii Ogólnej – Zespół 
Chirurgii Jednego Dnia w Koszalinie i w Słupsku oraz ZPO w Słupsku. 
30 Dz.U. z 2010 r. nr 100, poz. 646. 
31 Załącznik do zarządzenia nr 7/2009 Dyrektora Zakładu z dnia 16 marca 2009 r.  
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- nr 13/E – Procedura monitorowania zakażeń i czynników alarmowych oraz 
prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego, 
- nr 14/E – Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ogniska 
epidemicznego zakażenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 261-265) 

W zarządzeniu Dyrektora Zakładu nr 11/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. 
powołującym Zespół kontroli zakażeń szpitalnych określono m.in. skład osobowy 
Zespołu (z konsultantem ds. zakażeń) oraz jego zadania32. Komitet kontroli zakażeń 
szpitalnych powołany został zarządzeniem nr 12/2009 Dyrektora Zakładu z dnia 
19 czerwca 2009 r., w którym określono m.in. skład Komitetu oraz jego zadania33. 

(dowód: akta kontroli str. 257-260) 

5.3. Kontrole Pracowni DL. 
Realizacja świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez Pracownię DL w latach 2015-
2016 nie była objęta wewnętrznymi kontrolami. 
Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że nadzór nad działalnością Pracowni DL prowadzony 
był w formie comiesięcznych spotkań z Kierownikiem, na których dokonywano 
oceny jakości badań, terminów ich wykonania, wydatkowanych środków. Omawiano 
również uwarunkowania sprzętowe i kadrowe realizacji wykonywanych świadczeń, 
rentowności potencjalnych badań oraz możliwości pozyskania nowych klientów. 

(dowód: akta kontroli str. 246)      

Organy zewnętrzne przeprowadziły w tym okresie jedną kontrolę w powyższym 
zakresie. We wrześniu 2015 r., w związku ze skargą pacjenta na nieprawidłowo 
wykonane badania laboratoryjne oraz na transportowanie materiału do badań, 
Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego przeprowadził w Przychodni w Połczynie-Zdroju kontrolę 
sanitarną interwencyjną. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie 
objętym skargą. 

 (dowód: akta kontroli str. 247-250) 

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

1.  W latach 2015-2016 Zakład nabywał świadczenia diagnostyki laboratoryjnej od 
3 podmiotów (tj. od VITOLABO Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 
Szpitale Polskie S.A. w Katowicach, oraz Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gorzowie Wielkopolskim), bez umieszczenia ich na wykazie podwykonawców, 
stanowiącym załącznik do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
podpisanych z NFZ.  
Było to sprzeczne z treścią art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych34, gdyż 
świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej 
z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi.  

(dowód: akta kontroli str. 252) 

                                                      
32 a) opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, b) prowadzenie 
kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 
oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Dyrektorowi Zakładu i komitetowi zakażeń szpitalnych, 
c) szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, d) konsultowanie osób podejrzanych 
o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 
33 a) opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, b) ocena 
wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół kontroli zakażeń szpitalnych, c) opracowywanie 
i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu. 
34 Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm. 
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2. Umowy zawarte z Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i SZGiCP 
w Koszalinie nie zawierały wszystkich wymaganych elementów określonych w art. 
27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, tj. nie określały: 
a) sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni 

i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 27 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy), 
b) minimalnej liczby osób udzielających określone świadczenia zdrowotne (art. 27 

ust. 4 pkt 3 ustawy), 
c) przyjęcia przez przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli 

przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia (art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy), 
d) trybu przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o realizacji przyjętego 

zamówienia - dotyczy tylko umowy zawartej z SZGiCP (art. 27 ust. 4 pkt 7 
ustawy), 

e) zobowiązania przyjmującego zamówienie do prowadzenia określonej 
sprawozdawczości statystycznej (art. 27 ust. 4 pkt 9 ustawy). 

(dowód: akta kontroli str. 154-160, 173-177, 253-256) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił:  
ad. a) materiał do badań zleconych dla Diagnostyka Sp. z o.o. był pobierany 
w Zakładzie i odbierany przez kuriera Spółki. Do SZGiCP pacjent był kierowany 
bezpośrednio przez lekarza zlecającego badanie. O miejscu, dniach i godzinach 
udzielania świadczeń przez SZGiCP, kadra medyczna Zakładu została 
poinformowana podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; 
ad. b) świadczeniobiorcy spełniają wymogi rozporządzenia MZ w sprawie 
standardów jakości w związku z czym posiadają właściwą obsługę kadrową. 
Jednocześnie Dyrektor Zakładu poinformował o planowanym w grudniu 2016 r. 
wystąpieniu do świadczeniobiorców w sprawie usunięcia z treści umów braków 
wyspecyfikowanych w punktach a) - e). 

(dowód: akta kontroli str. 242-243)         

W ocenie NIK, brak procedur lub regulaminu przy zawieraniu umów 
z podwykonawcami świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej skutkuje 
nieudokumentowaniem przebiegu postępowania, co uniemożliwia jego 
zweryfikowanie. Powyższe wskazuje na potrzebę opracowania wewnętrznych 
uregulowań udzielania zamówień na powyższe usługi zapewniających realizację 
wydatków zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych35. 
 
NIK negatywnie ocenia brak prawidłowego nadzoru nad czynnościami diagnostyki 
laboratoryjnej wykonywanymi przez podwykonawców, wynikający z braku procedur 
zawierania umów oraz nieprzestrzegania obwiązujących przepisów przy zawieraniu 
i ich realizacji, tj. niezgłoszenia niektórych podwykonawców do uwzględnienia 
w załączniku do umów zawartych z NFZ, nieujęciu w umowach wszystkich 
postanowień wymaganych postanowień w tym prawa do przeprowadzania kontroli.     

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, uwzględnia działania podjęte w toku kontroli polegające na 
opracowaniu oraz skierowaniu do wdrożenia procedury zlecania badania 
laboratoryjnego i na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli36, wnosi o: 

                                                      
35 Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. 
36 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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1. Uwzględnianie, w wykazach podwykonawców stanowiących załączniki do umów 
zawartych z NFZ, podmiotów którym udzielono zlecenia na wykonanie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2. Dostosowanie umów zawartych z podwykonawcami do wymogów określonych 
w art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. 

3. Zawarcie umów, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 
z podmiotami, którym zleca się wykonywanie świadczeń z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej. 

4. Zatrudnienie na stanowisku kierownika Pracowni DL osoby posiadającej 
kwalifikacje określone w § 6 rozporządzenia MZ z 3.03.2004 r. 

5. Niedopuszczenie do użytkowania aparatury laboratoryjnej, dla której upłynął 
termin przeglądu technicznego.  

6. Zapewnienie nadzoru diagnosty laboratoryjnego w trakcie wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

7. Zlecanie wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z zakresem zawartych 
umów. 

8. Dostosowanie procedur, w tym treści formularzy zlecenia badania 
laboratoryjnego i sprawozdania z badania laboratoryjnego do obowiązujących 
wymogów w tym zakresie. 

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 …… stycznia 2017 r. 
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