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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 

Kontrolerzy 1. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/105/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 

2. Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/113/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Konrad Jarosz, pełniący obowiązki Dyrektora Szpitala, od 1 września 2016 r. 
Wcześniej, tj. od 1 października 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r., Marek Makowski. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, w Szpitalu w latach 2015-2016 zapewniono 
dostępność i finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej. 

Szpital spełniał przewidziane prawem warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe 
w znajdujących się w jego strukturze medycznych laboratoriach diagnostycznych. 
Pomieszczenia laboratoriów i urządzenia aparatury medycznej (częściowo dzierżawione) 
odpowiadały rodzajowi wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresowi udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. Kadra medyczna wykonująca czynności diagnostyki 
laboratoryjnej posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Sposób finansowania 
świadczeń zdrowotnych zapewniał ich dostępność i ciągłość wykonywania. Szpital 
prawidłowo dokonywał rozliczeń finansowych z podwykonawcami badań laboratoryjnych. 
W laboratorium wdrożono system zarządzania jakością i utrzymywano standardy jakości 
wykonywanych badań, zgodnie m.in. z opracowanymi regulacjami wewnętrznymi. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi: niezapewnienia dostępności 
diagnosty laboratoryjnego i specjalisty w trzech dniach stycznia 2015 r., braku wskazania 
w skierowaniu na badania daty i godziny pobrania materiału biologicznego do badania, 
niezgodnego z przepisami nazewnictwa stanowisk w laboratorium, niedotrzymania dwóch 
terminów przeglądów technicznych aparatury diagnostycznej oraz opieszałego zgłaszania 
zmian organizacyjnych do ewidencji laboratoriów. Nieprawidłowości te nie wpływały na 
dostępność i finansowanie wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej. 

NIK negatywnie ocenia nadzór nad realizacją przez Szpital umów na badania 
laboratoryjne, w tym: dopuszczenie do zawarcia umów na czas nieokreślony, 

                                                      
1 Dalej: SPSK lub Szpital. 
2 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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z pominięciem trybu konkursu ofert (w przypadku, gdy wartość umów przekraczała 
równowartość kwoty 30.000 euro) oraz bezumownego realizowania zamówień na 
świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego – wymogi formalne 

1) W latach 2015-2016 Szpital w swojej strukturze organizacyjnej posiadał m.in. 
Laboratorium Mikrobiologiczne, wyszczególnione w Statucie SPSK3 oraz Regulaminie 
organizacyjnym SPSK4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne5, jako nową jednostkę 
powstałą na bazie wcześniej funkcjonującego Laboratorium Kliniki Reumatologii, 
utworzono6 w kwietniu 2016 r. Laboratorium to wyszczególniono w Statucie SPSK. Nie 
wykazano go w Regulaminie organizacyjnym SPSK7.  

Laboratorium Mikrobiologiczne wykonywało badania laboratoryjne na potrzeby pacjentów 
Szpitala oraz badania płatne. Do jego zadań należało m.in.: wykonywanie szybkiej 
diagnostyki mikrobiologicznej w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz grzybów, 
diagnostyki wirusowych biegunek, wykonywanie posiewów, badań czystościowych 
i badań w kierunku nosicielstwa drobnoustrojów i prowadzenie hodowli drobnoustrojów. 
Do zadań Laboratorium Diagnostycznego należało w szczególności: diagnostyka 
laboratoryjna, w tym chorób z autoimmunizacji i wybranych chorób zakaźnych; wybrane 
procedury z zakresu diagnostyki genetycznej, wybrane procedury diagnostyki obrazowej, 
w tym stawów i naczyń, wraz z pobraniem, kompleksową analizą płynu stawowego 
i dostawowym podaniem preparatów leczniczych; wybrane badania czynnościowe, w tym 
układu oddechowego; pobranie materiału do oceny histopatologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 260-272, 452-456, 461, 468-469) 

Szpital posiadał aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą. W Rejestrze tym ujęto m.in. Laboratorium 
Mikrobiologiczne (poz. 648) i Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (poz.1489). 

(dowód: akta kontroli str. 483-485) 

W opinii sanitarnej nr PS-NZ/405-0107/8205/10 z dnia 11.01.2011 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie10 nie wniósł sprzeciwu do użytkowania 
pomieszczeń w budynku F Szpitala (z przeznaczeniem m.in. na Laboratorium) pod 
warunkiem spełnienia wskazanych zastrzeżeń w terminie do dnia rozpoczęcia 
użytkowania i poinformowania PPIS o ich realizacji. Opinię wydano w oparciu o ustalenia 
kontroli z dnia 4.01.2011 r. Pismem z dnia 8.02.2011 r. SPSK poinformował PPIS, że 
zastrzeżenia wymienione w piśmie z dnia 11.01.2011 r. zostały wykonane. W piśmie 
z dnia 23.02.2011 r. PPIS stwierdził realizację zastrzeżeń przedstawionych 11.01.2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 516) 

                                                      
3 Uchwała Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dalej: PUM) z dnia 24.05.2016 r. nr 73/2016 
/Załącznik nr 1 część I pkt XXIV i XXXIV/. 
4 Zarządzenie Dyrektora Szpitala Nr 15/2016 z dnia 13.06.2016 r. /Załącznik Nr 1 – Struktura organizacyjna/. 
5 Dalej: Laboratorium Diagnostyczne. 
6 Na podstawie Uchwały Nr 55/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28.04.2016 r. 
w sprawie zmiany Statutu SPSK. 
7 Wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 15/2016 z dnia 13.06.2016 r. 
8 Data rozpoczęcia działalności od dnia 12.05.1993 r. 
9 Data rozpoczęcia działalności od dnia 08.08.2016 r. 
10 Dalej: PPIS. 
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2) Na dzień 08.12.2016 r. w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych11 ujawniono m.in.: Laboratorium Mikrobiologiczne 
(nr identyfikacyjny 0515) i Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (2040). 

(dowód: akta kontroli str. 16, 486) 

3) Szpital posiadał również Zakład Patomorfologii, który – zgodnie z Regulaminem 
organizacyjnym – wykonywał m.in. pełny profil badań histopatologicznych, 
cytodiagnostykę nowotworów i patomorfologię onkologiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 261-272) 

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

1) Pomieszczenia Laboratoriów Mikrobiologicznego i Diagnostycznego spełniały 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne12. Wyodrębniono w nich pomieszczenia główne, specjalne, socjalne oraz 
służące do obsługi pacjentów. Wszystkie pomieszczenia Laboratorium 
Mikrobiologicznego i Laboratorium Diagnostycznego zostały oznakowane w sposób 
umożliwiający ich identyfikację13. Laboratorium Mikrobiologiczne posiadało okienko 
podawcze oraz system przywoławczy. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 462-463) 

2) Urządzenia Laboratoriów Mikrobiologicznego oraz Diagnostycznego spełniały 
wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Posiadane wyposażenie 
było właściwe dla zakresu prowadzonych działalności, a aparatura pomiarowo-badawcza 
była dostosowana do rodzaju wykonywanych badań i umożliwiała stosowanie metod 
badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 21, 35, 36, 47-48) 

Kontrolą objęto próbę 10 sztuk aparatury medycznej (o łącznej wartości ewidencyjnej 
667.897,77 zł) wykorzystywanej do realizacji umowy z płatnikiem publicznym, w tym: 
- 3 sztuki aparatury z Laboratorium Mikrobiologicznego; badana aparatura (będąca 

własnością Szpitala) o łącznej wartości 279.080 zł została wyprodukowana w latach 
2010-2014 i eksploatowano ją od 2 do 5 lat; 

- 7 sztuk aparatury z Laboratorium Diagnostycznego; badana aparatura (1 sztuka - 
własność Szpitala, 6 sztuk – sprzęt dzierżawiony) o łącznej wartości 388.817,77 zł 
została wyprodukowana w latach 1991-1997, 2007 i 2011-2015, eksploatowano ją 
w tym Laboratorium od 0,5 roku14. Wyjątek stanowił 1 Agregometr płytek krwi typ Apact, 
który w ogóle nie był wykorzystywany od końca 2007 r. 

(dowód: akta kontroli str.23, 26-34, 43-46) 

3) Dla aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie 
Laboratoriów 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. 
W przypadku 2 sztuk sprzętu pomiarowego należącego do Laboratorium 
Mikrobiologicznego15 przegląd techniczny w roku 2016 wykonano z 6-dniowym 
opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 24-25, 37-41) 

                                                      
11 Dalej: KRDL. 
12 Dz.U. Nr 43, poz. 408 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne 
laboratorium diagnostyczne 
13 W trakcie oględzin pomieszczeń trwała przeprowadzka części wyposażenia Laboratorium Diagnostycznego z piętra 
IV na III budynku „A” Szpitala. Nowe pomieszczenia oraz wejście do Laboratorium Diagnostycznego były oznakowane. 
14 Z 7 badanych sztuk aparatury 3 sztuki były wcześniej eksploatowane od 5 do 17 lat przez Laboratorium Kliniki 
Reumatologii (zlikwidowane z końcem kwietnia 2016 r. i przekształcone w Medyczne Laboratorium Diagnostyczne). 
15 Analizator mikrobiologiczny VITEK 2 Compact 30 i Aparat do wykrywania bakterii i grzybów BACT ALERT 3D 240. 
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4) Wg stanu na 30.09.2016 r.16 w Laboratorium Mikrobiologicznym zatrudniano 9 osób, 
a w Laboratorium Diagnostycznego - 4 osoby, z tego: 8 osób z wykształceniem wyższym 
(innym niż lekarskie), 5 techników analityki medycznej. Spośród 13 pracowników, 6 nie 
posiadało prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, tj. 5 techników analityki 
medycznej i 1 magister biotechnologii17. 

(dowód: akta kontroli str. 49-59) 

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego posiadała tytuł doktora nauk medycznych 
i specjalizację II stopnia z mikrobiologii, zgodne z profilem Laboratorium. Kierownik 
Laboratorium Diagnostycznego posiadała tytuł doktora nauk medycznych, specjalisty 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz specjalizację I stopnia w zakresie analityki 
klinicznej, zgodne z profilem Laboratorium. 

 (dowód: akta kontroli str. 60-62) 

Umowa o pracę zawarta z kierownikiem nowego Laboratorium Diagnostycznego nie 
została zmieniona i dotyczyła pełnienia funkcji „Kierownika Laboratorium Kliniki 
Reumatologii”. Wydruk z systemu INFOMEDICA pn. „Zatrudnienie z podziałem na 
miejsca zatrudnienia…” na dzień 30.06.2016 r. i 31.10.2016 r. dotyczący wszystkich 
pracowników Medycznego Laboratorium Diagnostycznego jako miejsce zatrudnienia 
(komórkę organizacyjną) również wskazywał Laboratorium Kliniki Reumatologii. 

(dowód: akta kontroli str. 54-59, 63) 

Stan zatrudnienia w obu Laboratoriach wyniósł ogółem 13 osób (12,25 etatu18) na dzień 
31.12.2015 r., 30.06.2015 r. i 30.09.2016 r. Według stanu na 30.11.2016 r. zatrudnienie 
zmniejszyło się o 1 osobę (o 0,75 etatu). 
Wszystkie osoby (13) wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej zatrudnione były 
na podstawie umowy o pracę na następujących stanowiskach: kierownik laboratorium 
(2 osoby), młodszy asystent (1 osoba), młodszy asystent – biolog (1 osoba), asystent – 
mikrobiolog (1 osoba), diagnosta laboratoryjny (1 osoba), starszy asystent – diagnosta 
laboratoryjny (1 osoba), asystent – biotechnolog medyczny (1 osoba), starszy technik 
analityki medycznej (5). 

(dowód: akta kontroli str. 49-59) 

Czynności diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Mikrobiologicznym wykonywane 
były przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe (prawo wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego) lub pod ich nadzorem. W Laboratorium Mikrobiologicznym 
zapewniono dostępność diagnosty laboratoryjnego zgodnie z trybem udzielania 
świadczeń (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00, w soboty w godzinach 
8.00-15.00, w niedziele i święta w godzinach 09.00-13.00) oraz specjalisty zgodnie 
z profilem Laboratorium. 
Wyjątek stanowiły 3 dni w styczniu 2015 r. Analiza harmonogramów pracy diagnostów 
laboratoryjnych Laboratorium Mikrologicznego (za: styczeń, kwiecień, lipiec i październik 
2015 r. oraz luty, maj i sierpień 2016 r.) oraz list obecności19 tych osób wykazała, że nie 
zapewniono dostępności diagnosty laboratoryjnego i specjalisty w dniach: 11.01.2015 r. 
(niedziela), 18.01.2015 r. (niedziela) i 25.01.2015 r. (niedziela). 

(dowód: akta kontroli str. 69-74, 537-538, 565) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „(…) Badanie mikrobiologiczne jest badaniem wieloetapowym, 
złożonym, wykonywanym w uzasadnionych przypadkach w celu potwierdzenia 
zakażenia, określenia wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz określenia 
epidemiologii zakażeń najczęściej występujących u pacjentów. Dostęp do badań 
zapewniony jest w godzinach pracy laboratorium mikrobiologicznego oraz poza jego 

                                                      
16 Na dzień 31.10.2016 r. zatrudniony personel liczył łącznie 12 osób. 
17 Umowa o pracę do 30.09.2016 r. 
18 W tym na pełny etat: 11 osób. 
19 Podpisanych własnoręcznie przez pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego w każdym dniu pracy. 
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godzinami pracy poprzez zastosowanie podłóż transportowych i namnażająco-
transportowych w oddziałach Szpitala. W oddziałach (…) oraz w sieci intranet znajdują 
się procedury opisujące pobieranie materiałów do badań, zabezpieczenie materiału 
i transport do laboratorium w godzinach pracy i poza jego godzinami pracy. Producenci 
zastosowanych podłóż zapewniają przeżycie drobnoustrojów w podłożach stosowanych 
do diagnostyki mikrobiologicznej. Ewentualne 24-godzinne dyżury nie przyspieszą 
wydania wyniku ze względu na specyfikę pracy spowodowaną wymaganiami 
drobnoustrojów (wzrost minimum 24-48 godzin”. 

(dowód: akta kontroli str. 537-538, 539, 565) 

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

1. Analiza dokumentacji harmonogramów pracy diagnostów laboratoryjnych w połączeniu 
z listami obecności w Laboratorium Mikrologicznym w zakresie zapewnienia dostępności 
diagnosty laboratoryjnego zgodnie z trybem udzielania świadczeń oraz specjalisty, 
zgodnie z profilem laboratorium, wykazała, że w dniach 11.01.2015 r. (niedziela) 
i 25.01.2015 r. (niedziela) dyżur pełniła 1 osoba – starszy technik analityczny. W dniu 
18.01.2015 r. (niedziela) dyżur pełniła 1 osoba – starszy technik analityczny. Osoby te nie 
posiadały prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (PWZDL). 

(dowód: akta kontroli str. 69-77) 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej20 osobą 
uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej jest 
diagnosta laboratoryjny oraz osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo 
wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności do wykonywania tych 
czynności. Osoba posiadająca tytuł zawodowy technika analityki medycznej, zgodnie 
z art. 6a ustawy ma możliwość samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej określonych w art. 2 pkt 1-3 ustawy, natomiast czynności, o których mowa 
w art. 2 pkt 4, jedynie pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego. 

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego wyjaśniła: „Do dnia 28.02.2015 r. 
Laboratorium zapewniało obsadę diagnosta laboratoryjny + technik analityki medycznej 
w szpitalu w dniach poniedziałek-sobota. Dyżury w niedziele i święta w obsadzie 
diagnosta laboratoryjny + technik analityki medycznej zostały wprowadzone 
w Laboratorium z dniem 01.03.2015 r. Osoba z uprawnieniami technika analityki 
medycznej pełniąc samodzielny dyżur w laboratorium wykonywała czynności diagnostyki 
medycznej określone i dopuszczone w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej (art. 2 pkt 2 
z wyłączeniem interpretacji i autoryzacji wyniku). Wykonywanie oceny jakości i wartości 
diagnostycznej badań, interpretacja i autoryzacja badania i wyniku badania każdorazowo 
wykonywana była przez diagnostę laboratoryjnego, która jest osobą do tego uprawnioną.” 

(dowód: akta kontroli str. 250-252) 

W ocenie NIK w dniach 11, 18 i 25.01.2015 r. Szpital nie zapewnił dostępności diagnosty 
i specjalisty w godzinach pracy Laboratorium Mikrobiologicznego. 

2. W badanym okresie w Laboratoriach nie zatrudniano personelu na stanowiskach 
jednoznacznie określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. 
Zatrudniono osoby na stanowiskach nieujętych w ww. wykazie, tj.: 
- w Laboratorium Mikrobiologicznym: „asystenta – mikrobiologa”, „młodszego asystenta – 
biologa”, „diagnostę laboratoryjnego”, 
- w Laboratorium Diagnostycznym: (do 30.09.2016 r.) „asystenta – biotechnologa 
medycznego”, co było niezgodne z dyspozycją § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 49-59) 

                                                      
20 Dz.U. z 2014 r. poz. 1384, ze zm. 
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „Medyczne Laboratorium Diagnostyczne: Nadanie 
wymienionego stanowiska wynikało z zasugerowania się tytułem wpisanym w dyplomie 
zatrudnionego. (…) równolegle z rozpoczęciem pracy pan Ł. K. zaczął studia 
podyplomowe celem uzyskania prawa do wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego. Na listę diagnostów laboratoryjnych został wpisany w 25.11.2015 r.. Do 
tego czasu nie wykonywał samodzielnie żadnych czynności diagnostyki laboratoryjnej, 
cały czas pracował pod nadzorem diagnosty tak, jak jest to określone we właściwych 
przepisach. Od 2.01.2017 r. będzie w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym 
zatrudniony diagnosta laboratoryjny, który aktualnie realizuje staż w ramach wolontariatu. 
Nadto wskazuję, że w Regulaminie Wynagradzania istnieje stanowisko Asystent, Młodszy 
Asystent, diagnosta laboratoryjny. Dla celów statystycznych/sprawozdawczych 
dopisywano do w/w stanowisk mikrobiolog czy biolog zgodnie z wykształceniem. Osoby 
zatrudnione na tych stanowiskach nie są już naszymi pracownikami”. 

(dowód: akta kontroli str. 464-466, 469) 

3. Analiza częstotliwości przeglądów technicznych aparatury pomiarowo-badawczej 
w Laboratorium Mikrobiologicznym wykazała, że ostatnie przeglądy dwóch pozycji 
aparatury (Analizator mikrobiologiczny VITEK 2 Compact 30; Aparat do wykrywania 
bakterii i grzybów BACT ALERT 3D) odbyły się z opóźnieniem wynoszącym 6 dni21. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

W sprawie przyczyn niedotrzymania terminu tych przeglądów Kierownik Laboratorium 
Mikrobiologicznego wyjaśniła: ”Przeglądy aparatury pomiarowo-badawczej zlecane są 
przez pracowników Działu Technicznego. Z informacji uzyskanych od pracownika Działu 
Technicznego wynika, że nie istnieją przepisy nakazujące wykonanie badania ściśle co 
do dnia. Podany termin 19.02.2016 r. był dniem orientacyjnym i dotyczył miesiąca, 
w którym badanie powinno było być wykonane (miesiąc luty 2016 r.).” 

(dowód: akta kontroli str. 253-255) 

Terminy określone w paszportach technicznych były terminami granicznymi22, a nie 
orientacyjnymi.  

4. W Regulaminie Organizacyjnym SPSK w rozdziale XIV „Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie diagnostyki”: 
- w § 92 pkt 1 podano, że świadczenia w zakresie badań diagnostycznych udzielane są 

w zakładach i pracowniach; w § 92 nie wyszczególniono laboratoriów, mimo, że 
czynności wykonywano w laboratoriach, 

- w § 93 pkt 5 podano, że praca w zakładach/pracowniach diagnostyki laboratoryjnej 
Szpitala prowadzona jest całodobowo, jednak oba kontrolowane Laboratoria nie 
pracowały w trybie całodobowym23, 

- zapis § 93 pkt 524 nie był spójny z zapisem § 14 pkt b Regulaminu Pracy SPSK25 
(Załącznik do Zarządzenia Dyrektora SPSK Nr 1 PUM z dnia 25.06.2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 75-77, 446, 462-463) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „Zgodne z zawartą w tym zakresie umową, główny wykonawca 
badań diagnostycznych dla Szpitala, tj. Diagnostyka Sp. z o.o., zobowiązany jest do 
przestrzegania obowiązujących w Szpitalu regulacji wewnętrznych, w tym również 
Regulaminu Organizacyjnego, w zakresie całodobowej działalności. Niemniej jednak, 
z uwagi na to, że inne jednostki działające w ramach struktury Szpitala wykonują 

                                                      
21 Data zaleconego przeglądu technicznego: 19.02.2016 r.; data przeprowadzenia ostatniego przeglądu technicznego: 
25.02.2016 r. 
22 „Przegląd do dnia…” 
23 Laboratorium Mikrobiologiczne w dniach od poniedziałku do piątku pracuje w godzinach 7.00-20.00, w soboty 8.00-
15.00, w niedziele i święta 09.00-13.00, natomiast godziny pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym to: 
poniedziałek i piątek od 8.00 do 15.35, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 18.00. 
24 Praca w zakładach/pracowniach diagnostyki laboratoryjnej prowadzona jest całodobowo. 
25 W którym podano, że technicy medyczni mogą pracować pomiędzy godz. 7.00 a 21.00 (a nie całodobowo). 
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działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w innych systemach, rozważona 
zostanie zmiana Regulaminu Organizacyjnego pod kątem wprowadzenia zapisów 
dopuszczających możliwość udzielania świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej 
w systemie ustalanym indywidualnie – adekwatnie do potrzeb, jak również wskazania, że 
świadczenia takie mogą być udzielane w ramach jednostek o nazwie: ‘laboratorium’”. 

(dowód: akta kontroli str. 464-466, 471) 

5. W dniu 11.08.2016 r. Szpital wystąpił z wnioskiem do Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych o aktualizację danych26 w ewidencji laboratoriów, pomimo że 
reorganizacja27 Medycznego Laboratorium Diagnostycznego nastąpiła 28.04.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 260) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „(…) Reorganizacji Laboratorium Kliniki Reumatologii poprzez 
jego przekształcenie w Medyczne Laboratorium Diagnostyczne dokonano w związku 
z planowanym przeniesieniem do tutejszego Szpitala z Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie Onkologicznej Poradni Genetycznej. Termin 
przeniesienia ww. Poradni był kilkukrotnie przenoszony, w związku z czym działania 
dotyczące przekształcenia jednostek już istniejących w Szpitalu, których przekształcanie 
czy reorganizacja były konieczne dla celów przejęcia w drodze cesji umów z NFZ 
zawartych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, 
wstrzymywano do czasu uzyskania pewności co do daty przeniesienia. Bez powyższych 
przekształceń cesja powyższych umów z NFZ w zakresach świadczeń udzielnych 
w ramach wymienionej Poradni nie byłaby możliwa, bowiem Szpital nie spełniałby 
wymagań. Onkologiczna Poradnia Genetyczna podjęła działalność w Szpitalu w dniu 
01.11.2016 r., jednak pewność co do tej daty uzyskano w sierpniu 2016 r. Dopiero po 
uzyskaniu pewności co do przeniesienia Poradni podjęto działania mające na celu 
zapewnienie spełniania przez Szpital warunków przejęcia umów z NFZ na świadczenia 
realizowane w Poradni. Na początku sierpnia 2016 r. wystąpiono do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o wpisanie, do księgi rejestrowej Szpitala, Medycznego 
Laboratorium Diagnostycznego, co nastąpiło 08.08.2016 r. Bezpośrednio po tym, 
ponieważ do wniosku o zmianę konieczne było załączenie wyciągu z Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie objętym wnioskiem, wystąpiono 
11.08.2016 r. do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o zmiany nazwy 
Laboratorium”. 

(dowód: akta kontroli str. 524, 525-526) 

1. Zgodnie ze Statutem SPSK nadanym uchwałą Senatu Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie z dnia 24.05.2016 r. w strukturze Szpitala wyodrębniono 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Uchwałę Senatu podjęto m.in. na podstawie 
Uchwały Rady Społecznej SPSK Nr 7/2016 z dnia 26.04.2016 r. Laboratorium tego nie 
wyodrębniono w Regulaminie Organizacyjnym SPSK (Zarządzenie Dyrektora Szpitala Nr 
15/2016 z dnia 13.06.2016 r.), mimo iż funkcjonowało w trakcie kontroli NIK (wykonywało 
badania) i było właściwie oznakowane. W Regulaminie brakowało również opisu zakresu 
zadań tej jednostki.  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej28 w regulaminie organizacyjnym określa się strukturę organizacyjną zakładu 
leczniczego oraz organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek 
organizacyjnych zakładu leczniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 260-272, 452-456, 461) 

                                                      
26 Zmiana nazwy laboratorium z Laboratorium Kliniki Reumatologii na Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
(nr w ewidencji 2040). 
27 Uchwała nr 55/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28.04.2016 r. w sprawie 
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie 
(uchwała weszła w życie z dniem podjęcia). 
28 Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności   
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „(…) konsekwencją zmiany statutu (…) jest wystąpienie przez 
Dyrektora do Rady Społecznej o zaopiniowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym, 
w zakresie odzwierciedlającym zmiany w statucie, co zazwyczaj jest to dokonywane 
w ramach najbliższego posiedzenia Rady. Po pozytywnym zaopiniowaniu Dyrektor 
wydaje zarządzenie w przedmiocie zmiany Regulaminu. W opisanej procedurze zmiana 
Regulaminu odzwierciedlająca zmianę statutu następuje z opóźnieniem. Wyjaśniam, że 
od czasu zmiany statutu w zakresie wpisania Laboratorium odbyły się dwa nadzwyczajne, 
posiedzenia Rady, z których: - pierwsze poświęcone było przedstawieniu programu 
naprawczego, oraz - drugie – wyłonieniu kandydata do składu komisji konkursowej, 
z uwagi na ich charakter, nie przedstawiono na nich innych niż będące powodem 
zwołania spraw. Zmiana Regulaminu w powyższym zakresie zostanie przedstawiona do 
zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Rady. Zmiana Regulaminu nie może nastąpić 
bez opinii Rady, bo stanowiłoby to o naruszeniu uprawnień Rady, określonych art. 48 ust. 
2 pkt. 2 lit f ustawy (…) o działalności leczniczej (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 464-466, 468) 

2. W strukturze Szpitala z końcem kwietnia 2016 r. wyodrębniono nową jednostkę - 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Stwierdzono, że umowa o pracę zawarta 
z Kierownikiem tego Laboratorium nie została zmieniona i nadal dotyczyła pełnienia 
funkcji „Kierownika Laboratorium Kliniki Reumatologii”. 

(dowód: akta kontroli str. 63) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „Z dr K. F. zawarta została w dniu 01.12.2011 r. umowa 
o prace na czas nieokreślony. W umowie jako miejsce pracy wskazano: SPSK 1 – obiekty 
Szczecin i Police. Rodzaj pracy określono: Kierownik Laboratorium Kliniki Reumatologii, 
aby wskazać o którą jednostkę chodzi, gdyż w Szpitalu działają też inne laboratoria 
wewnętrzne i zewnętrzne. W zakresie obowiązków, uprawnień o odpowiedzialności 
pracownika wręczonym dr F. i który został podpisany, w punkcie stanowisko wskazano: 
Kierownik Laboratorium i określono w nim zadania i obowiązki”. 

(dowód: akta kontroli str. 464-466, 469) 

3. Wydruk z systemu INFOMEDICA pn. „Zatrudnienie z podziałem na miejsca 
zatrudnienia, stanowiska na dzień…” na dzień 30.06.2016 r. i 31.10.2016 r. dotyczący 
wszystkich pracowników Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, jako miejsce 
zatrudnienia (komórkę organizacyjną) wskazywał Laboratorium Kliniki Reumatologii. Do 
dnia zakończenia kontroli Szpital nie dokonał stosownych zmian zapisów w systemie 
w związku z utworzeniem nowej komórki, tj. Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 54-59) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „W uchwale Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie z 28.04.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala w §1 zapisano: tworzy 
się nową jednostkę pn.: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, a nie zmienia nazwę 
jednostki istniejącej. Nazwa Laboratorium Kliniki Reumatologii nie jest wyszczególniona 
w statucie Szpitala, jednak funkcjonuje dla celów rozliczeń finansowo-księgowych i po 
wskazaniu ‘ośrodka powstawania kosztów’ przez Dział Finansowo-Księgowy, tak zostali 
dopisani pracownicy. Nie podpisano żadnych dokumentów prawnych, które 
wskazywałyby na konieczność dokonania zmian nazwy systemie INFOMEDICA w Dziale 
Spraw Pracowniczych. Bez takiej informacji czy aktu prawnego Dział Spraw 
Pracowniczych nie może samowolnie dokonywać żadnych zmian”. 

(dowód: akta kontroli str. 464-466, 469-470) 

4.  Oględziny sprzętu medycznego wykazały, że Agregometr płytek krwi typ APACT 
(przyjęty do ewidencji 30.12.1991 r.; nr inwentarzowy 802-074001; wartość księgowa 
27.675,57 zł), nie był użytkowany przez Laboratorium Diagnostyczne, a wcześniej (od 
końca 2007 r.) nie był użytkowany przez Laboratorium Kliniki Reumatologii.   

(dowód: akta kontroli str. 36-41) 
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W sprawie zgłaszania faktu zaprzestania użytkowania ww. sprzętu w trakcie czynności 
inwentaryzacyjnych z lat 2008-2015 (lub w inny sposób) Kierownik Laboratorium 
Diagnostycznego wyjaśniła: „Agregometr służył do oceny aktywności płytek krwi pod 
wpływem ADP. Było to badanie sporadycznie wykonywane u chorych hospitalizowanych 
w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej badanie zlecano Klinice 
Hematologii, gdyż aparat był w ich posiadaniu, a potem po przekazaniu urządzenia 
Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych wykonywano je na miejscu. Rzeczywiście 
zlecanie badań ustało z końcem roku 2007, jednak nie zdecydowano o kasacji 
urządzenia, głównie pod wpływem rozmów z klinicystami, którzy do tej metody oceny 
aktywacji trombocytów przywykli i nie wykluczali powrotu do oznaczeń z użyciem innego 
aktywatora, tym bardziej, że urządzenie jest sprawne. Jednak do powrotu do metody nie 
doszło. W trakcie inwentaryzacji sprzętu nieformalnie zadawano ustnie pytania o losy 
urządzenia, które nie jest obecnie wykorzystywane, jednak oficjalne pismo o kasację 
sprzętu i wykreślenie go z ewidencji Laboratorium nie zostało skierowane do działu 
technicznego. W ramach działań pokontrolnych pismo zostanie niezwłocznie złożone.” 

(dowód: akta kontroli str. 256-259) 

W ocenie NIK Szpital nie zidentyfikował w toku inwentaryzacji i nie objął odpisem 
aktualizującym wartości tego środka trwałego, pomimo, że nie spełnia definicji aktywów 
(art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości29). 

5. Szpital dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (wcześniej Laboratorium 
Kliniki Reumatologii) nie uzyskał opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej dotyczącej spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej30. 

(dowód: akta kontroli str. 516, 524) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „(…) W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 
10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 960). Powołana ustawa na mocy w art. 1 pkt 35 lit. c) uchyliła art. 100 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w brzmieniu: „Do 
wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dołącza się 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej”, 
„Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 jest, 
wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej”. W związku z powyższym, począwszy od dnia 15 lipca 2016 r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma podstaw do wydania opinii, co do 
spełniania warunków wykonywania działalności. Oznacza to, w kontekście uzyskania 
pewności co do daty przeniesienia działalności Poradni do tutejszego Szpitala, że Szpital 
nie miał podstaw do wystąpienia o taką opinię. Jednocześnie wskazuję, że Medyczne 
Laboratorium Medyczne zostanie przedstawione do kontroli Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w czasie corocznej kompleksowej kontroli, które 
zazwyczaj są przeprowadzone w marcu”. 

(dowód: akta kontroli str. 524, 526) 

W badanym okresie Szpital zgodnie z wymogami przepisów prawa spełniał warunki 
lokalowe, kadrowe i sprzętowe w laboratoriach diagnostycznych. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły m.in. Regulaminu organizacyjnego Szpitala, nieścisłej 
dokumentacji kadrowej pracowników Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, 
niewłaściwych nazw stanowisk personelu w obu Laboratoriach, incydentalnych 
przypadków niedotrzymania dwóch terminów przeglądów technicznych aparatury 
diagnostycznej oraz niezapewnienia dostępności diagnosty laboratoryjnego i specjalisty 

                                                      
29 Dz. U. z 2016 r., poz. 1047. 
30 Dz.U. z 2016 r. poz. 1638. 

Ocena cząstkowa 
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w trzech dniach stycznia 2015 r. Nieprawidłowości te nie miały istotnego wpływu na 
zagadnienia będące przedmiotem oceny. 

2. Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego 

1) Przychody Laboratorium Mikrobiologicznego z tytułu usług sprzedawanych na 
zewnątrz wyniosły 296.055 zł w roku 2015 i 253.236,90 zł w okresie I-X 2016 r. Udział 
przychodów z Laboratorium w przychodach netto sprzedaży ogółem Szpitala31 stanowił 
0,11% w 2015 r. i 0,11% w okresie do końca października 2016 r. Największy udział 
w przychodach ze sprzedaży miała sprzedaż świadczeń ZOZ (85% w 2015 r. i 87,82% 
w 2016 r. do końca października), następnie sprzedaż gotówkowa usług osobom 
fizycznym ubezpieczonym (9,47% w 2015 r. i 7,19% w okresie I-X 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 78-81) 

Przychody Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (i wcześniej – Laboratorium 
Kliniki Reumatologii) z tytułu usług sprzedawanych na zewnątrz wyniosły 358.266,10 zł 
w roku 2015 i 337.655,40 zł w okresie I-X 2016 r. Udział przychodów z Laboratorium 
w przychodach netto sprzedaży ogółem Szpitala stanowił 0,13% w 2015 r. i 0,15% 
w okresie do końca października 2016 r. Największy udział w przychodach ze sprzedaży 
Laboratorium miała sprzedaż świadczeń ZOZ (64,12% w 2015 r. i 60,98% w 2016 r. do 
końca października), następnie sprzedaż gotówkowa usług osobom fizycznym 
ubezpieczonym (35,54% w 2015 r. i 38,92% w okresie I-X 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 78-81) 

Koszty z tytułu świadczeń diagnostyki laboratoryjnej realizowanych w ramach umów 
z płatnikami publicznymi przez Laboratorium Mikrobiologiczne wyniosły 1.286.646,33 zł 
w 2015 r. i 1.013.000,60 zł za 10 miesięcy 2016 r. Największy udział w kosztach miały: 
wynagrodzenia pracowników (36,76% w 2015 r. i 37,15% w okresie I-X 2016 r.) oraz 
zużycie materiałów (34,18% w 2015 r. i 37,25% do końca października 2016 r.).  
Udział kosztów ogółem Laboratorium w ogólnych kosztach działalności operacyjnej 
Szpitala32 wyniósł 0,46% w 2015 r. i 0,42% w 2016 r. (do końca października) 

(dowód: akta kontroli str. 78-81) 

Koszty z tytułu ww. świadczeń realizowanych przez Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne (i wcześniej – Laboratorium Kliniki Reumatologii) wyniosły 669.767,09 zł 
w 2015 r. i 636.599,74 zł za 10 miesięcy 2016 r. Największy udział w kosztach miały: 
zużycie materiałów (54,33% w 2015 r. i 54,55% do końca października 2016 r.) oraz 
wynagrodzenia pracowników (23,71% w 2015 r. i 21,07% w okresie I-X 2016 r.). 
Udział kosztów ogółem tego Laboratorium w ogólnych kosztach działalności operacyjnej 
Szpitala wyniósł 0,24% w 2015 r. i 0,26% w 2016 r. (do końca października) 

(dowód: akta kontroli str. 78-81) 

2) Dyrektor SPSK w sprawie działań podejmowanych w celu zracjonalizowania kosztów 
prowadzonej działalności i ich rezultatów oraz działań zmierzających do 
zreorganizowania działalności laboratorium Szpitala, oświadczył, że: „(…) NFZ przy 
ocenie wyboru najkorzystniejszych ofert świadczeniodawców dokonuje oceny, czy oferent 
spełnia wszystkie wymagania m.in. odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny 
oraz czy spełnia warunki pod względem lokalowo - sprzętowym. W 2003 roku stan 
wyposażenia Laboratorium Centralnego wymagał gruntowego remontu oraz wyposażenia 
w drogi sprzęt diagnostyczno-laboratoryjny. W celu unowocześnienia laboratorium 
wyposażenia w aparaty o nowej technologii, zastępujące pracochłonne metody badań 
laboratoryjnych, tym samym redukcję grupy zawodowej: techników laborantów 

                                                      
31 Przychody netto ze sprzedaży ogółem Szpitala wyniosły 268.016.637,90 zł w 2015 r. i 222.331.995,43 zł w okresie 
do końca października 2016 r. 
32 Wynoszących 277.894.248,63 zł w 2015 r. i 241.451.407,63 zł w 2016 r. (do 31.10). 
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i personelu pomocniczego, Szpital skorzystał z programu restrukturyzacyjnego i podjął 
decyzję o likwidacji własnego Centralnego Laboratorium. Jednak ze względu na charakter 
prowadzonej działalności Laboratorium Mikrobiologicznego tj. szybka diagnoza zakażeń 
szpitalnych, ścisła bieżąca współpraca z kierownikami klinik w zakresie interpretacji 
wyników badań, pomocy w doborze antybiotyków do leczenia pacjentów, ustalania 
polityki antybiotykowej oddziału, ustalanie prawidłowych i skutecznych metod sterylizacji 
i dezynfekcji itp. oraz dodatni wynik finansowy Laboratorium Mikrobiologicznego 
zdecydowano o pozostawieniu go w strukturach Szpital. Natomiast, żeby spełnić wymóg 
NFZ przy kontraktowaniu Poradni Genetycznej wpisano do rejestru i włączono w strukturę 
organizacyjną Szpitala - Laboratorium Diagnostyczne. SPSK Nr 1 PUM stara się 
gospodarować środkami finansowymi w sposób oszczędny poprzez dokonywanie 
zakupów po wcześniejszym wyborze najkorzystniejszej oferty. Każdy zakup poniżej 
500,00 zł. poprzedzony jest notatką służbową z procesu badania rynku na wybór 
najkorzystniejszego oferenta. Działalność laboratorium znajdującego się w strukturze 
szpitala polega na bezpośrednim kontakcie z lekarzem prowadzącym pacjenta, pozwala 
to na ochronę pacjenta, a prowadzona diagnostyka i funkcja doradcza zmniejsza 
i eliminuje zakażenia szpitalne, co z kolei bezpośrednio wpływa na obniżanie kosztów 
związanych z leczeniem pacjentów poprzez wyeliminowanie nieprawidłowego leczenia. 
Jednak ze względu na to, iż decyzja o przekazaniu Laboratorium Centralnego 
w outsourcing podjęta była 13 lat temu, SPSK Nr 1 PUM nie posiada dokumentacji 
z przeprowadzonej kalkulacji efektów finansowych wynikających z likwidacji własnego 
Centralnego Laboratorium”. 

(dowód: akta kontroli str. 545) 

3) Udział kosztów badań laboratoryjnych33 w kosztach realizowanych świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych34 wyniósł 3,14% w 2015 r. i 3,23% 
w okresie styczeń-październik 2016 r. Za algorytm kosztów badań laboratoryjnych 
przyjęto w Szpitalu sumę kosztów: usług wykonanych przez Laboratorium 
Mikrobiologiczne dla jednostek SPSK Nr 1 PUM, usług wykonanych przez Medyczne 
Laboratorium Diagnostyczne35 dla jednostek SPSK Nr 1 PUM oraz usług wykonanych 
przez zewnętrzne laboratoria diagnostyczne (Laboratoria Grupy „Diagnostyka”) na rzecz 
pacjentów hospitalizowanych w SPSK Nr 1 PUM. 

(dowód: akta kontroli str. 82-128, 135) 

Ewidencja kosztów wykonywanych badań laboratoryjnych w Szpitalu nie była 
prowadzona w podziale na rodzaje umów zawartych z NFZ. Ośrodkami powstawania 
kosztów były poszczególne jednostki organizacyjne Szpitala, np. kliniki, oddziały, 
pracownie, poradnie. W jednej komórce organizacyjnej mogło być realizowanych więcej 
niż jeden rodzaj umów. 

(dowód: akta kontroli str. 95-104, 117-126, 129-134) 

4) Udział kosztów badań laboratoryjnych ze środków publicznych w ramach 
realizowanych świadczeń (na potrzeby własne Szpitala) w kosztach badań 
laboratoryjnych ogółem wyniósł 93,99% w 2015 r. i 94,14% w 2016 r. (do 30.10). 

 (dowód: akta kontroli str. 136) 

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

W sprawie wydzielenia ze struktur Szpitala części działalności w obszarze diagnostyki 
laboratoryjnej i przekazania do realizacji podmiotom zewnętrznym w formie outsourcingu 
Dyrektor oświadczył, że: „Szpital (…) decydując się w 2003 r. na przekazanie realizacji 
zadań z zakresu badań laboratoryjnych, firmie zewnętrznej, kierował się rachunkiem 

                                                      
33 7.797.698,09 zł w 2015 r. i 6.620.581,22 zł 2016 r. (do 31.10.). 
34 248.402.127,04 zł w 2015 r. i 204.763.075,54 zł w 2016 r. (do 31.10). 
35 Wcześniej – Laboratorium Kliniki Reumatologii. 
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ekonomicznym. Jednak ze względu na to, iż decyzja i realizacja przedsięwzięcia podjęta 
była 13 lat temu, SPSK Nr 1 PUM nie posiada dokumentacji z przeprowadzonej kalkulacji 
efektów finansowych wynikających z likwidacji własnego Centralnego Laboratorium. 
W tamtym czasie Laboratorium nie spełniało wszystkich koniecznych warunków, 
jakościowych i sanitarnych, do kontynuacji swej działalności i wymagało ze strony 
Szpitala znacznych nakładów inwestycyjnych na zakup nowego sprzętu laboratoryjnego 
i remont pomieszczeń. Szpital, aby uniknąć dużych nakładów finansowych i spełnić 
wymagania, jakim powinny odpowiadać laboratoria, przystąpił do Ministerialnego 
programu pn. „Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 
2003”. Program przewidywał restrukturyzację głównie zatrudnienia, m.in. poprzez 
likwidację całych komórek organizacyjnych w zakładzie opieki zdrowotnej i sfinansowanie 
ze środków budżetowych kosztów odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników. 
SPSK Nr 1 wydzielił ze struktury organizacyjnej Centralne Laboratorium i przekazał 
realizację zadań firmie zewnętrznej, a na sfinansowanie kosztów odpraw i odszkodowań 
dla zwalnianych pracowników otrzymał dotację finansową ze środków budżetowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 249) 

W dniu 14.10.2015 r. Szpital zawarł z Diagnostyką Sp. z o.o. umowę o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 
Przedmiotem umowy było wykonywanie na zlecenie Udzielającego Zamówienia 
odpłatnych usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii oraz banku krwi 
i preparatów krwiopochodnych przez Przyjmującego Zamówienie odpowiednio do potrzeb 
Udzielającego Zamówienia36. Zawarcie umowy poprzedził prawidłowo przygotowany 
i przeprowadzony konkurs ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 487-489) 

2.3. Gospodarowanie majątkiem podmiotu leczniczego 

W badanym okresie majątek Szpitala oddawano w najem zewnętrznym podmiotom 
udzielającym świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w formie outsourcingu37. Najem 
dotyczył pomieszczeń znajdujących się przy: ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie 
(Laboratorium Centralne) o powierzchni 647,70 m2 (332,70 m2 od listopada 2015 r.), 
ul. Siedleckiej 2 w Policach (Laboratorium Medyczne) o powierzchni 40,15 m2. Ponadto 
Szpital udostępniał odpłatnie pomieszczenia położone przy ul. Siedleckiej 2 w Policach 
z zasobów wynajmowanych od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Policach o powierzchni 178,3 m2.  
Wraz z najmem pomieszczeń Szpital zapewniał świadczenia dodatkowe38 rozliczane na 
podstawie wskazań odpowiednich liczników lub wskaźników procentowych oraz wartości 
faktur wystawianych przez usługodawców. Podmioty zewnętrzne zobowiązane były do 
dokonywania na własny koszt konserwacji oraz remontów bieżących udostępnionych 
pomieszczeń. 
W umowie zawartej w 2009 r. (na okres 6 lat39) miesięczne opłaty ustalono w wysokości 
15.000 zł netto za 647,70 m2, 1.000 zł netto za 40,15 m2 oraz 4.378,70 zł netto40 za 
178,3 m2. W umowie z 2015 r. (zawartej na okres 5 lat41) miesięczne opłaty ustalono 
w wysokości 43.654 zł netto za 332,70 m2, 5.200 zł netto za 40,15 m2 oraz 3.980,46 zł 

                                                      
36 Poprzednio obowiązywała w tym zakresie umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej zawarta w dniu 29 września 2009 r. z Przychodnią Lekarsko-Stomatologiczną „M.”. 
37 Na podstawie umowy: 1) o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 
z dnia 29.09.2009 r. zawartej na czas określony od 1.11.2009 r. do 31.10.2015 r. (6 lat), 2) o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z dnia 14.10.2015 r. zawartej na czas określony od 
1.11.2015 r. do 31.10.2020 r. (5 lat). 
38 Energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, linie telefoniczne, przyjmowanie ścieków, odpadów medycznych 
i komunalnych, ochronę mienia.  
39 Do 31.10.2015 r. 
40 Wysokość czynszu płaconego przez Szpital. 
41 Do 31.10.2020 r. 
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netto42 za 178,3 m2. Szpital miał prawo do zmiany stawek opłat za udostępniane 
powierzchnie raz w roku, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez GUS za rok poprzedni. W latach 2009-2014 zastosowano waloryzację 
wg wskaźników GUS, w latach 2015-2016 waloryzacji nie zastosowano43. 
Przychody z tytułu najmu ww. pomieszczeń44 w 2015 r. wyniosły ogółem 327.278 zł, 
w 2016 r. (do 31.10.) stanowiły kwotę 488.540 zł (wzrost o 49%). 

(dowód: akta kontroli str. 137-144, 151-152, 180-190, 199-203, 212) 

Najem majątku Szpitala podmiotom udzielającym świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 
w latach 2015-2016 był gospodarny i zgodny z regulacjami ustalonymi przez podmiot 
tworzący (PUM)45. 

(dowód: akta kontroli str. 209-211) 

W badanym okresie Szpital nie ponosił kosztów z tytułu użyczenia aparatury, w związku 
z podjęciem decyzji o częściowym outsourcingu usług w obszarze diagnostyki 
laboratoryjnej46. 

(dowód: akta kontroli str. 137-144, 151-152, 180-190, 199-203) 

Na podstawie umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym47 Szpital wydzierżawiał sprzęt 
medyczny stanowiący wyposażenie Laboratorium Diagnostycznego. Czynsz dzierżawny 
wynosił 61,50 zł brutto/m-c za aparat do testów ELISA i 123,00 zł brutto/m-c za aparat do 
inkubacji testów i kamerę. Ponadto Szpital bezpłatnie użytkował sprzęt medyczny 
w oparciu o umowę zawartą z PUM48 oraz z podmiotem zewnętrznym49.  

(dowód: akta kontroli str. 213) 

2.4. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

Badanie próby 20 faktur VAT z tytułu zlecania przez Szpital diagnostycznych badań 
laboratoryjnych, wystawionych w okresie objętym kontrolą, o łącznej wartości brutto 
8.532.405,11 zł wykazało, że na 31.12.2015 r. oraz 7.12.2016 r. w Szpitalu nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne z tego tytułu. Wszystkie faktury zostały uregulowane 
terminowo50. W badanym okresie Szpital nie zalegał z opłacaniem faktur za 
diagnostyczne badania laboratoryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 214-237) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Szpital finansował badania laboratoryjne zapewniając dostępność świadczeń 
zdrowotnych. Prawidłowo gospodarował majątkiem w związku z realizowaniem części 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w formie outsourcingu. 

                                                      
42 Wysokość czynszu płaconego przez Szpital. 
43 W 2015 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok 20014 wynosił 0%; wskaźnik za rok 2015 był ujemny 
i wynosił (–) 0,9%. 
44 Bez opłat za świadczenia dodatkowe. 
45 Uchwały Nr 130/2015 i 131/2015 Senatu PUM z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do 
odpłatnego używania majątku nieruchomego. W Uchwale Nr 130/2015 podano, że najemca zobowiązany będzie do 
zapłaty czynszu co najmniej w wysokości 21.800 zł netto (dotyczy powierzchni 332,7 m2). 
46 Outsourcing usług diagnostyki laboratoryjnej realizowany był w oparciu o aparaturę i sprzęt podmiotów zewnętrznych. 
47 EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; umowa z 10.05.2016 r. zawarta w wyniku przetargu 
nieograniczonego na okres 24 miesięcy. 
48 Umowa o udostępnienie jednostek Szpitala na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z dnia 29.08.2012 r. zawarta pomiędzy Szpitalem a Pomorskim Uniwersytetem 
Medycznym w Szczecinie. Przedmiotem umowy było również użyczenie sprzętu i aparatury medycznej wskazanej 
w załączniku nr 3 do umowy, w tym m.in.: wirówki laboratoryjnej, spektofotometera mikropłytkowego. 
49 Umowa użyczenia z dnia 08.06.2011 r. zawarta pomiędzy Szpitalem a EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. 
z Wrocławia; aneks nr 1 z 08.06.2012 r. – przedłużenie terminu umowy do 08.06.2014 r.; aneks nr 2 z 08.06.2014 r. – 
przedłużenie terminu umowy do 08.06.2017 r. Przedmiotem użyczenia był mikroskop EUROSTAR III PLUS oraz 
kamera model LU375C-IO. Szpital zobowiązany do wykonywania przy pomocy mikroskopu wyłącznie testów 
Euroimmun. 
50 W przypadku 6 faktur wystawiono faktury korygujące na kwoty w wysokości od 3,03 zł do 987,54 zł. 
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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, leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne 
w zakresie programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne, opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
Oczekujących na wykonanie badań w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej 
rejestrowano w sposób ciągły, na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

2) Personel medyczny poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala był 
informowany (w formie pisemnej) m.in. o zakresie wykonywanych badań przez laboratoria 
własne SPSK oraz zakresie badań wykonywanych przez laboratoria podwykonawców; 
zasadach postępowania przy pobieraniu i przesyłaniu próbek, zlecenia badania materiału 
biologicznego, pobierania materiału do badań laboratoryjnych, transportu materiału do 
badań laboratoryjnych, etapach diagnostyki. Stosowne informacje w formie spisanych 
procedur były dostępne w intranecie oraz wydrukowane w oddziałach/klinikach Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 536) 

3) Zarządzający Szpitalem w okresie objętym kontrolą nie wprowadzali procedury 
uzyskania zgody na badania diagnostyczne wykonywane poza laboratoriami własnymi 
i podwykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 536) 

4) Badaniem kontrolnym objęto próbę 12 dokumentacji medycznych pacjentów SPSK 
(historie chorób) w ramach dwóch najczęściej wykonywanych świadczeń zdrowotnych 
(zabiegów planowych51), tj. po 6 dokumentacji w ramach jednego świadczenia, po jednej 
wybranej losowo52 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 SPSK i podwykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 534-535) 

3.2. Badania wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym 

W roku 2015 w Laboratorium Mikrobiologicznym wykonano 48.886 badań 
bakteriologicznych (co stanowiło 4,76% wszystkich badań wykonanych w laboratoriach), 
w roku 2016 (do 31.10) wykonano 47.047 badań (4,65%). 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne53 wykonało 9.632 badania immunologiczne 
w 2015 r. i 8.497 w 2016 r. (do 31.10), co stanowiło odpowiednio 0,92% i 0,86% ogółu 
badań. 
Liczba badań wykonanych przez zewnętrzny podmiot udzielający świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej w formie outsourcingu wyniosła w 2015 r. 992.197 (94,43%), w 2016 r. (do 
31.10) 993.510 (94,38%). Udział liczby badań laboratoryjnych realizowanych przez 
Laboratoria Szpitala w stosunku do liczby badań laboratoryjnych ogółem wyniósł 5,57% 
w 2015 r. i 5,62% w 2016 r. (do 31.10.) 

(dowód: akta kontroli str. 240-243, 508-509, 510-511) 

W ramach realizacji umów zawartych z NFZ w Szpitalu wykonano: 

                                                      
51 Zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego oraz chirurgia ręki. 
52 Przy użyciu aplikacji „InfoMedica”. 
53 Wcześniej Laboratorium Kliniki Reumatologii. 
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- 1.039.464 badań w 2015 r., w tym 141.193 dotyczyło ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, 898.271 dotyczyło leczenia szpitalnego, chemioterapii, programów 
zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych, opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień,  
- 979.194 badań w okresie styczeń-październik 2016 r., w tym 138.576 dotyczyło 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 840.618 dotyczyło pozostałych ww. rodzajów 
leczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.11.2016 r. w Szpitalu obowiązywało łącznie 12 umów 
z kontrahentami zewnętrznymi na wykonywanie badań laboratoryjnych, w tym 2 umowy 
zawarte w wyniku konkursu ofert. Rodzaje i zakres zlecanych badań wraz z ich cenami 
jednostkowymi określane były każdorazowo w umowach lub załącznikach do umów. 
W Szpitalu nie prowadzono statystyk rodzajowych i ilościowych badań laboratoryjnych 
zlecanych na zewnątrz (prowadzone były ewidencje w ujęciu wartościowym), z wyjątkiem 
badań realizowanych w ramach 2 umów zawartych w wyniku konkursu ofert. 

Koszty badań diagnostyki laboratoryjnej zlecanych na zewnątrz na podstawie umów 
(podmiotom niewyłonionym w drodze konkursu ofert) wyniosły 1.612.368,17 zł w 2015 r. 
oraz 866.270,02 zł do dnia 30.11.2016 r. W kwotach tych ujęto też m.in. koszty 
konsultacji medycznych i badań diagnostyki obrazowej. W 6 przypadkach umowy zawarto 
na czas nieokreślony. 

(dowód: akta kontroli str. 273-276) 

W badanym okresie Szpital dokonał zakupu świadczeń medycznych obejmujących 
laboratoryjne badania diagnostyczne - bez zawierania umów. Wartość zakupionych w taki 
sposób świadczeń medycznych wyniosła w 2015 r. 213.142 zł (od 14 podmiotów), 
w 2016 r. (do 30.11.) 173.679,00 zł (od 13 podmiotów). 

(dowód: akta kontroli str. 277, 301) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości związane z wydatkowaniem łącznej kwoty 2.686.308,66 zł, 
z tego: 1.728.838,74 zł w 2015 r. oraz 957.469,92 zł w 2016 r. (do 30.11.): 

1. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.11.2016 r. Szpital realizował umowy na badania 
laboratoryjne podpisane w latach 2005 – 2016 zawarte na czas nieokreślony. W badanym 
okresie wydatkował na ich realizację łącznie 2.299.487,66 zł (z tego: 1.515.696,74 zł 
w 2015 r. oraz 783.790,92 zł w 2016 r.). Dotyczyło to umowy:  
- z dnia 29.12.2008 r. nr OP/4618/26/08 zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem 

Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie (badania laboratoryjne wg cennika); kwota 
wydatków poniesionych na realizację umowy w 2015 r. wyniosła 131.316,30 zł, 
w 2016 r. (do 30.11.) 269.373,32 zł; 

-: z dnia 1.04.2007 r. nr 5/TK/2007 (badania diagnostyczne z zakresu toksykologii) 
i z dnia 1.01.2009 r. (ocena poziomu litu oraz obecności substancji psychoaktywnych) 
– bez numeru - zawarte z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie; kwota 
wydatków poniesionych na realizację tych umów w 2015 r. wyniosła 673.822,94 zł, 
w 2016 r. (do 30.11.) 61.305,00 zł; 

- z dnia 10.03.2014 r. nr BD 04/13/EO zawartej ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia 
Pańskiego UM w Poznaniu (badania molekularne); kwota wydatków poniesionych na 
realizację umowy w 2015 r. wyniosła 290.685,50 zł, w 2016 r. (do 30.11.) 138.046,00 
zł; 

- z dnia 01.10.2010 r. (badania w kierunku gruźlicy) – bez numeru – zawartej z Alpha 
Medical Laboratoria Sp. z o.o., przejętą przez Diagnostyka Sp. z o.o.; kwota wydatków 
poniesionych na realizację umowy w 2015 r. wyniosła 11.797,00 zł, w 2016 r. (do 
30.11.) 11.800,00 zł; 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- z dnia 12.05.2005 r. (badania konsultacyjne krwi) – bez numeru – zawartej 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ; kwota wydatków 
poniesionych na realizację tej umowy w 2015 r. wyniosła 408.075,00 zł, a w 2016 r. (do 
30.11.) - 303.266,60 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 273-276) 

Zawierając ww. umowy na czas nieokreślony i kontynuując ich realizację w latach 2015-
2016, wydatkując na ten cel 2.299.487,66 zł, Szpital działał niezgodnie z art. 27 ust. 1 
ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że umowy należy zawierać na czas 
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony. 

2. W badanym okresie Szpital realizował umowy na badania laboratoryjne, których 
wartość przekraczała równowartość kwoty 30.000 euro, zawarte w latach 2005-2016 
z pominięciem trybu konkursu ofert. Na ich realizację Szpital poniósł wydatki w kwocie 
2.214.585,66 zł łącznie (z tego: 1.503.899,74 zł w 2015 r. oraz 710.685,92 zł do 
30.11.2016 r.). Dotyczyło to umowy: 
- z dnia 1.04.2007 r. nr 5/TK/2007 (badania diagnostyczne z zakresu toksykologii) oraz 

z dnia 1.01.2009 r. (ocena poziomu litu oraz obecności substancji psychoaktywnych) – 
bez numeru - zawartej z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie; kwota 
wydatków poniesionych na realizację tych umów w 2015 r. wyniosła 673.822,94 zł, 

- z dnia 12.05.2005 r. (badania konsultacyjne krwi) – bez numeru – zawartej 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ; kwota wydatków 
poniesionych na realizację tej umowy w 2015 r. wyniosła 408.075,00 zł, w 2016 r. (do 
30.11.) 303.266,60 zł, 

- z dnia 10.03.2014 r. nr BD 04/13/EO zawartej ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia 
Pańskiego UM w Poznaniu (badania molekularne); kwota wydatków poniesionych na 
realizację tej umowy w 2015 r. wyniosła 290.685,50 zł, w 2016 r. (do 30.11.) 
138.046,00 zł; 

- z dnia 29.12.2008 r. nr OP/4618/26/08 zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie (badania laboratoryjne wg cennika); kwota 
wydatków poniesionych na realizację tej umowy w 2015 r. wyniosła 131.316,30 zł, 
w 2016 r. (do 30.11.) 269.373,32 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 273-276) 

Szpital udzielił ww. zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych, za które poniósł 
wydatki w łącznej kwocie 2.214.585,66 zł bez zastosowania konkursu ofert, o którym 
stanowi art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, mimo, że wartość tych zamówień 
przekraczała 30.000 euro (art. 26 ust. 4a ustawy). 

3. W latach 2015-2016 Szpital zakupił świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej bez zawarcia umów, w tym: 
- w 2015 r. łącznie z 14 kontrahentami na kwotę ogółem 213.142 zł, 
- w 2016 r. (do 30.11.) łącznie z 13 kontrahentami na kwotę ogółem 173.679 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 277, 301) 

Szpital udzielił zamówień na te świadczenia, mimo, że art. 27 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej stanowi, że z przyjmującym zamówienie udzielający zamówienia zawiera 
umowę (na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas 
określony). 

4. Szpital zawarł umowy - zlecenia nr E.P.5/15 z dnia 28.04.2015 r. i nr E.P.2/16 z dnia 
05.05.2016 r. z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie na badania 
diagnostyczne z zakresu mikrobiologii, mimo, że w Szpitalu funkcjonuje Laboratorium 
Mikrobiologiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 273-274) 
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Wyjaśniając przyczyny nieprawidłowości opisanych w ww. punktach 1-4, Dyrektor 
Szpitala stwierdził: „Dokonywana jest obecnie analiza umów, na podstawie których 
tutejszy Szpital zleca wykonywanie badań diagnostycznych. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, podjęte zostaną działania mające na celu ich wyeliminowanie. 
W szczególności rozwiązane zostaną, bądź zmienione na czas określony umowy zawarte 
na czas nieokreślony, a gdzie okaże się to konieczne, przeprowadzone zostaną 
odpowiednie postępowania. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza, 
z wyłączeniem badań wykonywanych przez Diagnostyka Sp. o. o.: a) wartości badań 
diagnostycznych zlecanych do wykonywania poszczególnym podmiotom, w celu zawarcia 
umów w trybie zgodnym z prawem, b) rodzajów zlecanych badań, w celu ustalenia, czy 
istnieje możliwość ich zlecania innym podmiotom w ramach szerszego zamawianego 
panelu badań. Celem zapobieżenia nieprawidłowościom zostanie wystosowane pismo do 
kierujących medycznymi jednostkami organizacyjnymi, informujące o podmiotach 
wykonujących badania diagnostycznych dla Szpitala, zasadach zlecenia badań oraz 
konsekwencjach ich zlecenia podmiotom innym niż zakontraktowane”. 

(dowód: akta kontroli str. 537-538, 539) 

Wyjaśniając powyższe nieprawidłowości (1-4), Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Finansowych, Główny Księgowy, wskazała: „(…) 1. Osobiście nie byłam świadoma tego, 
że nie możemy zawierać umów na czas nieokreślony z innymi świadczeniodawcami 
usług medycznych (…) w związku z tym, interpretowałam, że na określony zakres 
świadczeń zdrowotnych, umowa może być zawarta na czas nieokreślony, określony, nie 
krótszy niż 3 miesiące. Niemniej jednak już teraz, Pan Dyrektor zlecił, weryfikację 
niniejszych umów i dział organizacyjno-prawny przygotowywał będzie umowy na czas 
określony. 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na podstawie zawartych 
umów-zleceń wykonuje badania ze skuteczności wykonanej sterylizacji oraz badania typu 
IgG, IgM, których szpitalne Laboratorium Mikrobiologiczne nie wykonuje. 3 i 4. Według 
mojej wiedzy, najczęstszą przyczyną udzielania zleceń na wykonywanie usług 
medycznych bez konkursu ofert oraz bez umów jest to, iż zleceniobiorcą jest jedyny 
wykonawca w kraju np. Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka lub jedyny 
w województwie np. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jednorazowe 
zlecenia niezbędnej diagnostyki w procesie leczenia danego pacjenta, konieczność 
wykonania badania w tym samym ośrodku dla porównania wyników oraz to, że 
wykonywane badania są przez jednostki zlokalizowane w naszych obiektach 
i w porównaniu z jednostkami zewnętrznymi są tańsze, np. wykonywanie badania – litu. 
Ponadto, nie wszystkie transakcje ze Świadczeniodawcami dotyczą badań 
laboratoryjnych np. wykazana suma transakcji z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym 
na wartość 673.882,94 zł zawiera m.in. badania diagnostyczne w kwocie 165.812,49 zł, 
dotyczy umowy z PUM na czas określony na realizację programu raka szyjki macicy 
z NFZ, wykonane badania USG na kwotę 54.853,00 zł, podobnie umowa 
nr OP/4618/26/08 z SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie obejmuje wszystkie (nie tylko badania 
laboratoryjne) świadczone na rzecz SPSK Nr 1 PUM procedury medyczne, w związku 
z tym, nie wszystkie z określonego zakresu świadczeń zdrowotnych podlegać będą 
procedurze - wyboru świadczeniodawców w wyniku konkursu ofert”. 

(dowód: akta kontroli str. 557-558, 564) 

Szpital zgodnie z przyjętymi zasadami zapewnił bieżący dostęp do badań diagnostyki 
laboratoryjnej, wykonując badania finansowane ze środków publicznych, jak i dokonując 
sprzedaży usług w tym zakresie. Dopuszczono jednak do wystąpienia następujących 
nieprawidłowości: realizowano umowy na badania laboratoryjne zawarte na czas 
nieokreślony, z pominięciem trybu konkursu ofert (w przypadku, gdy wartość umów 
przekraczała równowartość kwoty 30.000 euro) oraz udzielano zamówienia na 
świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej bez zawarcia umów. 

Ocena cząstkowa 
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4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

W latach 2015-2016 (do dnia kontroli) SPSK posiadał certyfikaty zaświadczające 
wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością oraz potwierdzające spełnienie 
wymagań normy ISO 9001:2008. 

(dowód: akta kontroli str. 493, 494-497, 498-500, 501-503) 

W umowie z 14.10.2015 r. o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej podpisanej z Diagnostyką Sp. z o.o., Przyjmujący 
zamówienie m.in. zobowiązał się do świadczenia usług na wysokim poziomie zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi 
akredytację i certyfikację54, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa 
oraz postanowieniami umowy, ze szczególną starannością i zgodnie z najlepszymi 
zasadami wiedzy medycznej (§ 9 ust. 1 umowy, zapis także w umowie poprzedniej z dnia 
29.09.2009 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 137, 183) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych 

W Laboratorium Mikrobiologii SPSK opracowano, wydano i wdrożono55 procedury: 
1. IN-7.5-02-01 (wydanie IV) z dnia 10.04.2015 r. – Ogólne zasady postępowania przy 
pobieraniu i przesyłaniu próbek do laboratorium mikrobiologicznego; 
2. KP-7.5-08 (wydanie II) z dnia 13.07.2012 r. – Księga procedur Laboratorium 
Mikrobiologii, zawierająca m.in.: politykę jakości Laboratorium Mikrobiologii, zlecenie 
badania bakteriologicznego, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, transport 
materiału do badań laboratoryjnych, etapy diagnostyki mikrobiologicznej zakażenia 
u pacjenta, posiewy (krwi dorosłych i dzieci, płynu mózgowo-rdzeniowego, materiałów 
z górnych i dolnych dróg oddechowych, moczu, z cewnika, materiałów ropnych 
w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych), stwierdzenie nosicielstwa/kolonizacji, 
podłoża do hodowli i wstępnej identyfikacji drobnoustrojów najczęściej stosowanych 
w laboratorium mikrobiologicznym, określenie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki, 
identyfikacja bakterii i grzybów, badanie czystości powietrza; 
3. KP-7.5-03(15) (wydanie I) z dnia 17.07.2015 r. – Księga rekomendacji diagnostyki 
i antybiotykoterapii zakażeń u dorosłych. 
Oprócz powyższych procedur, w okresie objętym kontrolą w Szpitalu obowiązywały 
między innymi:  
- Plan przebiegu procesu PP-5.6.1-01 (wydanie III) z dnia 30.03.2015 r. – Przegląd 
systemu zarządzania; - Procedura P-4.2.3-01 (wydanie III) z dnia 23.03.2015 r. – Nadzór 
nad dokumentami; - Procedura P-8.3-02 (wydanie III) z dnia 23.03.2015 r. – 
Postępowanie z niezgodnościami występującymi podczas realizacji świadczeń 
medycznych; - Instrukcja IN-4.2.4-02-02 (wydanie III) z dnia 2.04.2015 r. Udostępnienie 
dokumentacji medycznej; - Procedura P-8.5.3-01 (wydanie III) z dnia 23.03.2015 r. – 
Działania zapobiegawcze; - Procedura P-4.2.4-02 (wydanie III) z dnia 2.04.2015 r. – 
Nadzór nad dokumentacją medyczną; - Instrukcja IN-6.4-01/01 (wydanie IV) z dnia 
27.09.2015 r. – Postępowanie w sytuacjach wystąpienia awarii technicznych lub innych 
zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń; - Plan przebiegu procesu PP-7.5-05 (wydanie V) 
z dnia 20.07.2015 r. – Nadzór nad systemem zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych; - Instrukcja IN-4.2.4-02-01 (wydanie II) z dnia 30.10.2013 r. – Archiwizowanie 
dokumentacji medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 514-515) 

                                                      
54 Wdrożono system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem (wymagania normy ISO 9001:2008). 
55 Procedury zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto dokumentację z przebiegu 10 badań 
wybranych losowo wg osądu kontrolera56 z rejestru zleceń laboratoryjnego systemu 
informatycznego Laboratorium Mikrobiologicznego. 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 SPSK ww. procedurach), 
nie stwierdzono odstępstw od ustalonych reguł. 

(dowód: akta kontroli str. 522-523) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

1) W Laboratorium Mikrobiologicznym SPSK dokonano standaryzacji czynności fazy 
przedanalitycznej prowadzących do zminimalizowania możliwości wystąpienia błędów 
przedlaboratoryjnych, wpływających na wiarygodność wyników badań. Opracowano 
i wdrożono procedury dotyczące fazy przedlaboratoryjnej oraz pobierania materiału do 
badań laboratoryjnych (dostępne we wszystkich oddziałach Szpitala w formie papierowej 
i elektronicznie w intranecie), stworzono możliwość konsultacji telefonicznych w zakresie 
pobierania materiału do badań nietypowych, ponadto szkolono personel Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 521) 

2) W Laboratorium Mikrobiologicznym prowadzony był rejestr błędów 
przedlaboratoryjnych (forma elektroniczna w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym 
„PROMIC”). Analiza błędów dokonywana była raz do roku (lub częściej na bieżące 
potrzeby oddziałów/klinik SPSK) w formie pisemnej przez Kierownika Laboratorium. 
Wnioski z przeprowadzanych analiz przekazywane były na szkoleniach personelu 
Szpitala w temacie pobierania materiałów do badań. W ramach działań mających na celu 
zmniejszenie ilości błędów przedlaboratoryjnych, zwiększono częstotliwość szkoleń 
personelu medycznego, wprowadzono kontrolę materiałów biologicznych przy ich 
przyjmowaniu do badań, nie wykonywano badań z materiałów nieprawidłowo pobranych 
lub przechowywanych, podjęto współpracę z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 
W ich wyniku nastąpił m.in. spadek ilości próbek nieprawidłowo pobranych lub 
transportowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 508-509, 510-511, 517, 521) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2016 r. w Laboratorium Mikrobiologicznym 
najczęściej występującymi błędami przedlaboratoryjnymi były: nieprawidłowe pobranie 
materiału (łącznie 31 przypadków, średnia liczba miesięczna w okresie kontroli 1,4), brak 
materiału lub skierowania (odpowiednio 8 i 0,36), zbyt długi czas transportu (23 i 1,05) 
oraz niezgodność opisów materiału i skierowania (46 i 2,09). W SPSK wystąpiło 
8 zidentyfikowanych rodzajów błędów w łącznej liczbie błędów jednostkowych 117, 
dających średnią liczbę miesięczną w okresie objętym kontrolą 5,3. Udział stwierdzonych 
błędów (117) wyniósł 0,12% w ilości badań ogółem zrealizowanych w badanym okresie 
(95.93357). 

(dowód: akta kontroli str. 508-509, 510-511, 517) 

W Laboratorium Medycznym Diagnostyka w badanym okresie wykonano łącznie 
1.925.970 badań. Liczba błędów przedlaboratoryjnych wyniosła ogółem 12.151, co 
stanowiło 0,63 % zrealizowanych badań. 

(dowód: akta kontroli str. 550-551, 552-553, 554) 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala oświadczyła: „(…) w ramach współpracy z Laboratorium 
Diagnostyka Sp. z o.o. otrzymuję comiesięczne raporty o zaistniałych błędach 
przedlaboratoryjnych. Raporty zawierają listę występujących w analizowanym okresie 

                                                      
56 Doboru próby dokonano z wykorzystaniem generatora liczb losowych (aplikacja MS Excel). 
57 Z tego 48.886 w 2015 r. i 47.047 w 2016 r. (do 31.10). 
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niezgodności wygenerowanych w poszczególnych jednostkach. W części związanej 
z pracą personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych, raport jest omawiany na 
odprawie pielęgniarek oddziałowych w celu weryfikacji przedstawionych materiałów oraz 
wdrożenia ewentualnych działań naprawczych. Działania wyjaśniające i naprawcze 
podejmowane są w jednostkach organizacyjnych objętych raportem”. 

(dowód: akta kontroli str. 555) 

3) W latach 2015-2016 (do 30.11.) przeprowadzone zostały szkolenia personelu 
oddziałów/komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie: 

 pobierania materiału biologicznego – 2 szkolenia (49 uczestników z 20 komórek 
SPSK), 

 przechowywania i transportu materiału do badań – 1 szkolenie (31 uczestników z 12 
komórek SPSK). 

W sieci Intranet SPSK w zakładce Mikrobiologia - Szkolenia znajdują się prezentacje pn.: 
Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań w Laboratorium Mikrobiologicznym, 
Badanie przesiewowe kału w kierunku alert patogenów, Zasady pobierania PMR na 
posiew. Każdy z pracowników ma dostęp do sieci i może skorzystać z ww. materiałów. 
W badanym okresie Szpital nie przeprowadzał szkoleń w zakresie przygotowania 
pacjenta do badań laboratoryjnych, identyfikacji i przygotowania materiału do badań, 
przygotowania formularzy zleceń, stosowania kodów kreskowych. 

(dowód: akta kontroli str. 244-248) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „W przeprowadzonym szkoleniu pt.: ‘Zasady postępowania 
przy pobieraniu i przesyłaniu materiałów do badań mikrobiologicznych’ ujęta jest 
tematyka dotycząca przygotowania formularzy zleceń. W Szpitalu na chwilę obecną nie 
funkcjonuje system zleceń elektronicznych co powiązane jest ściśle ze stosowaniem 
systemu kodów kreskowych. Dopiero po uruchomieniu takiej funkcjonalności 
przeprowadzone zostaną odpowiednie w tym zakresie szkolenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 464-466, 471) 

4.3.2. Faza analityczna 

1) W celu zapewnienia wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, w Laboratorium 
Mikrobiologicznym dokonano standaryzacji postępowania podczas etapu analitycznego, 
obejmującego wykonywanie badań. Opracowano i wdrożono procedury i instrukcje 
dotyczące fazy analitycznej (m.in. Księga procedur Laboratorium Mikrobiologii), poddano 
Laboratorium kontroli zewnętrznej (POLMICRO), sprawowano nadzór nad aparaturą 
medyczną w formie serwisu producenta oraz Działu Technicznego Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 529) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.11.2016 r. pracownicy Laboratorium dokonywali 
pomiarów temperatury urządzeń (cieplarek, lodówek, zamrażarek). Kontrola temperatury 
realizowana była raz dziennie w godzinach porannych, dokumentowana w zeszycie, 
w którym przy każdym wpisie podpis składała osoba odpowiedzialna. Na bieżąco 
kontrolowana była temperatura na wyświetlaczach aparatów. W każdym pomieszczeniu 
Laboratorium znajdował się termometr umożliwiający ocenę temperatury na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 529) 

2) W Laboratorium Mikrobiologicznym w badanym okresie prowadzono w formie 
elektronicznej (w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym „PROMIC”) dokumentację 
błędów fazy analitycznej. Analiza błędów i ich omówienie dokonywane były na bieżąco 
z pracownikami Laboratorium. Najczęściej występujące błędy w tej fazie stanowiły 
pojedyncze przypadki posiewu na nieodpowiednie podłoża bakteriologiczne, 
nieprawidłowego zakwalifikowania próbki do posiewu (zakażenie/epidemiologia), błędów 
w ułożeniu krążków antybiotykowych na antybiogramie. Wnioski z przeprowadzanych 
analiz przedstawiane były na wewnętrznych naradach, spotkaniach i omawiane. 
W ramach działań mających na celu zmniejszenie ilości błędów analitycznych 

file:///U:/mikrobiologia/Badanie%20przesiewowe%20kału%20w%20kierunku%20alert%20patogenów..ppt
file:///U:/mikrobiologia/Zasady%20pobierania%20PMR%20na%20posiew.ppt
file:///U:/mikrobiologia/Zasady%20pobierania%20PMR%20na%20posiew.ppt
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wprowadzono procedury postępowania, wysyłano pracowników Laboratorium na 
szkolenia, którzy następnie szkolili kaskadowo pozostały personel szpitalny, dzięki czemu 
m.in. zmniejszono liczbę występujących błędów omawianej fazy procesu 
diagnostycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 529) 

3) Sprzęt laboratoryjny Szpitala (10 sztuk aparatury medycznej dzierżawionej i własnej, 
opisanej w cz. III, pkt 1.2, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego), wykorzystywany 
do realizacji umowy z płatnikiem publicznym posiadał m.in. deklaracje zgodności, 
paszporty techniczne zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

(dowód: akta kontroli str. 39-41, 562, 563) 

4) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 30.01.2016 r. 
zaświadczył, że Laboratorium Mikrobiologiczne SPSK uzyskało pozytywne wyniki 
w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 
2015 w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki 
bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń. 

(dowód: akta kontroli str. 507, 518) 

Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala w 2016 r. wzięło udział w Europejskim programie 
monitorowania lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z zakażeń inwazyjnych 
EARS-Net. 

(dowód: akta kontroli str. 546) 

4.3.3. Faza postanalityczna 

1) W celu uzyskania wiarygodności wyników badań, w Laboratorium Mikrobiologicznym 
dokonano standaryzacji czynności etapu postanalitycznego. Sprawozdania 
przedstawiano wyłącznie według jednego wzoru, wprowadzono dwustopniową 
weryfikację wyniku badań oraz obowiązek podpisywania wyników przez osoby 
uprawnione (diagnostów laboratoryjnych), opracowano i wdrożono procedury dotyczące 
fazy postanalitycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 530) 

2) W badanym okresie w Laboratorium Mikrobiologicznym nie wystąpiły błędy fazy 
postanalitycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 530) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Analizą kontrolną objęto 50 wybranych losowo58 zleceń/skierowań i wyników badań 
laboratoryjnych59 wykonanych w okresie objętym kontrolą, z tego 10 z Laboratorium 
Mikrobiologicznego SPSK i 40 zrealizowanych przez podwykonawcę. 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 i zawartych umowach z kontrahentem 
zewnętrznym. 
W dokumentacji medycznej badań zrealizowanych przez podwykonawcę nie wskazywano 
daty i godziny autoryzacji badania. 

                                                      
58 Dane zanonimizowane, pozyskane z rejestru zleceń laboratoryjnego systemu informatycznego i dokumentacji 
medycznej, dobrane z wykorzystaniem generatora liczb losowych (aplikacji MS Excel). 
59 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. 
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Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostyka oświadczyła: „(…) obecna na 
wynikach godzina wykonania badania jest jednocześnie godziną autoryzacji danego 
badania. Każde badanie przed wydaniem zostaje zatwierdzone, czyli zautoryzowane 
przez diagnostę. Obecnie nastąpiła zmiana formatu drukowania wyniku i godzina 
autoryzacji równa jest godzinie wydania wyniku”. 

(dowód: akta kontroli str. 527-528, 540-543, 544) 

4.5. Transport materiału biologicznego 

W Laboratorium Mikrobiologicznym opracowano i wdrożono procedury dotyczące 
transportu wewnętrznego (z jednostek organizacyjnych Szpitala) – w Księdze procedur 
Laboratorium Mikrobiologii oraz transportu zewnętrznego (z zewnętrznych punktów 
pobrań) – w Księdze procedur higienicznych (KP-7.5-02) w części „Transport zewnętrzny 
materiału do badań mikrobiologicznych, analitycznych oraz serologicznych”. 
Materiał biologiczny wewnątrz Szpitala transportowany był przez personel 
oddziałów/klinik w wyjmowanych statywach różnej średnicy do transportu 
probówek/pojemników w pozycji pionowej, umieszczanych w zbiorczych pojemnikach 
transportowych oznakowanych napisem „Materiał zakaźny”, odpowiednich do wymogów 
transportowanego materiału i z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję i mycie. 
Z zewnętrznych punktów pobrań materiał biologiczny transportowany był przez: 
upoważniony personel Szpitala – z siedziby SPSK w Policach oraz pracowników SP ZOZ 
MSWiA – z jego siedziby położonej w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 44 przy użyciu 
stosownie oznakowanych środków transportu i opakowań. 
W czasie transportu nie dokumentowano temperatury otoczenia. 
Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego oświadczyła: „Materiały do badań 
mikrobiologicznych pobierane są na odpowiednie podłoża transportowe (Bact/Alert FN, 
Bact/Alert FA, Bact/Alert PF, uromedium, wymazówki z podłożem Stuart), które 
zabezpieczają przeżywalność drobnoustrojów odpowiednio w czasie 24-72h od chwili 
pobrania w temperaturach 18-26 st. C. Na czas transportu materiały są segregowane, 
umieszczane w dodatkowych pojemnikach a następnie w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu zbiorczym (pojemnik termoizolacyjny) w celu zabezpieczenia przewożonych 
materiałów przed uszkodzeniem i wahaniami temperatury”. 
Materiał biologiczny do badań transportowany był na terenie Szpitala na odległość do 
200 m, z siedziby Szpitala w Policach – z odległości 15 km, z SP ZOZ MSWiA – z 2,5 km. 
Dokumentowano czas przewożenia próbek z materiałem do badań, który z zewnętrznych 
punktów pobrań trwał średnio do 2 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 531, 532) 

Analiza 10 badań laboratoryjnych, które były transportowane od zleceniodawców 
zewnętrznych w 2015 r. i 2016 r. (po 5 badań z każdego roku), wybranych losowo wg 
osądu kontrolera60, wykazała, że w Laboratorium Mikrobiologicznym sprawowano nadzór 
nad transportem materiału biologicznego oraz postępowano stosownie do wymogów 
zawartych w obowiązujących procedurach KP-7.5-0861 oraz KP-7.5-0262. Wskazane 
procedury zawierały wymagane prawem informacje i zasady postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 533) 

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

                                                      
60 Dobór próby z wykorzystaniem generatora liczb losowych (MS Excel). 
61 Księga procedur Laboratorium Mikrobiologii. 
62 Księga procedur higienicznych. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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1) W 13 na 40 objętych kontrolą zleceń (pod kątem monitorowania czasu transportu 
i wykonania badań przez podwykonawcę) pracownicy Szpitala w skierowaniu na 
badania63 nie wykazywali czasu pobrania materiału biologicznego (data i godzina). 

(dowód: akta kontroli str. 181, 540-543) 

Stosownie do zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych64, formularz zlecenia badania laboratoryjnego 
zawiera w szczególności datę i godzinę pobrania materiału do badania. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: „(…) brak godziny pobrania materiału na skierowaniach na 
badania miał charakter incydentalny (pojedyncze przypadki w odniesieniu do konkretnych 
jednostek zlecających badanie). Personel wystawiający zlecenia został pouczony 
o konieczności przestrzegania standardów wypełniania skierowań, w tym 
w szczególności w zakresie podawania godziny pobrania materiału”. 

(dowód: akta kontroli str. 547, 559) 

2) Wbrew dyspozycji pkt. 3.3 załącznika nr 2 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów medycznych 
i mikrobiologicznych, procedury Laboratorium Mikrobiologicznego w zakresie transportu 
materiału nie zawierały informacji dotyczących dopuszczalnego zakresu temperatury 
transportu. W okresie objętym kontrolą nie dokumentowano temperatury 
transportowanego materiału biologicznego do badań. 

(dowód: akta kontroli str. 531, 532, 560) 

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego wyjaśniła: „(…) - pobieranie materiału do 
badań bakteriologicznych, zabezpieczenie temperatury transportu opisane są w „Ogólne 
zasady postępowania przy pobieraniu i przesyłaniu próbek do laboratorium 
mikrobiologicznego” dla poszczególnych pobieranych materiałów; - materiały do badań 
mikrobiologicznych pobierane są na odpowiednie podłoża transportowe ( Bact/Alert FN, 
Bact/Alert FA, Bact/Alert PF, uromedium, wymazówki z podłożem Stuart); - podłoża te 
zabezpieczają przeżywalność drobnoustrojów odpowiednio w czasie 24-72h od chwili 
pobrania w temperaturach 18-26st C; - na czas transportu materiały są segregowane, 
umieszczane w dodatkowych pojemnikach a następnie w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu zbiorczym (pojemnik termoizolacyjny) w celu zabezpieczenia przewożonych 
materiałów przed uszkodzeniem i wahaniami temperatury. W związku z ww. 
zabezpieczeniem pobranych materiałów gwarantującym utrzymanie odpowiedniej 
temperatury transportu nie wydawało się istotne wprowadzenie dodatkowego 
poświadczenia dokumentującego temperaturę transportowanego materiału. Nadmieniam, 
że dokument taki został wprowadzony w trakcie kontroli NIK. Pomiary temperatury 
utrzymują się na poziomie zalecanym”. 

(dowód: akta kontroli str. 560, 561) 

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 (poza wymogami dotyczącymi temperatury i wpisach o dacie 
pobrania materiału do badania) były zgodne z przyjętymi zasadami. 

                                                      
63 Wzór skierowania został ustalony przez Szpital z kontrahentem zewnętrznym na podstawie § 2 ust. 1 umowy z dnia 
14.10.2015 r. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 
64 Dz. U. z 2016 r., poz. 1665. 

Ocena cząstkowa 



 

25 

5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

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

Badaniem kontrolnym objęto realizację umowy z dnia 14.10.2015 r. obejmującej 
outsourcing na udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 180-208) 

1) Zawarta na czas określony umowa na udzielanie świadczeń w zakresie laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej zawierała postanowienia zgodne z wymogami określonymi w art. 
27 ustawy o działalności leczniczej. Objęty umowami zakres świadczeń zdrowotnych oraz 
wynagrodzenie wykonawcy były zgodne z przedmiotem konkursu ofert. W umowie m.in. 
uregulowano zasady rozliczeń finansowych z wykonawcą świadczeń zdrowotnych oraz 
zawarto zobowiązanie wykonawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
udzielającego zamówienie. 

2) Do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w badanym okresie nie wprowadzano 
istotnych zmian, podpisane aneksy dotyczyły rozszerzenia listy realizowanych badań 
laboratoryjnych. 

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

Dyrektor Szpitala oświadczył: „(…) Szpital nie przeprowadzał kontroli realizacji świadczeń 
w zakresie: diagnostyka laboratoryjna przez podwykonawców, gdyż dotychczasowa 
wieloletnia współpraca przebiegała prawidłowo, brak było sygnałów o jakichkolwiek 
nieprawidłowościach, a wyniki badań nigdy nie dawały lekarzom prowadzącym leczenie 
podstaw do ich kwestionowania. (…) podmioty udzielające świadczeń (…) podlegają 
kontrolom specjalistycznym innych uprawnionych organów, jak np. Sanepid, czy Krajowa 
Rada Diagnostów Laboratoryjnych. (…) zgodnie z zawartymi umowami, podwykonawcy 
tacy są zobowiązani do poddania się ewentualnej kontroli NFZ”. 

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

(dowód: akta kontroli str. 490-491, 506) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

W 2015 r. w SPSK zarejestrowano 769 zakażeń szpitalnych (z tego 621 w Szczecinie 
oraz 148 w Policach), co stanowi 1,2 % ogólnej liczby hospitalizowanych pacjentów. 
W I półroczu 2016 r. zarejestrowano 329 zakażeń szpitalnych (Szczecin – 254, Police – 
75). Badania mikrobiologiczne (w celu ustalenia identyfikacji i lekowrażliwości) wykonano 
u wszystkich pacjentów, u których wykryto zakażenie szpitalne. Zespół Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych raz w roku opracowywał zestawienie zakażeń w podziale na rodzaje oraz 
oddziały/kliniki szpitalne. 
W SPSK gromadzono informacje o liczbie wykonywanych badań mikrobiologicznych na 
każdym oddziale Szpitala, rodzaju badań, liczbie wyników dodatnich i wątpliwych. 
Raporty okresowe o bieżącej sytuacji epidemiologicznej Szpitala sporządzane 
z wyszczególnieniem oddziałów zawierały informacje dotyczące m.in.: biologicznego 
czynnika chorobotwórczego, liczby pacjentów z zakażeniem wywołanym tym czynnikiem 
oraz wskaźnika lekoopornych czynników alarmowych. Zespół Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych gromadził również: wyniki badań materiałów z rąk pracowników Szpitala 
i opracowywał zestawienia pobranych wymazów z rąk personelu w podziale na jednostki 
organizacyjne; wyniki badań czystości powietrza; wyniki pobranych wymazów 
środowiskowych; zestawienia badań na nosicielstwo personelu. Zgromadzone informacje 
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umożliwiły sporządzenie raportów65 „Analiza sytuacji epidemiologicznej (…) 
w jednostkach szpitala SPSK-1, obiekty w Szczecinie i Policach”, w których zawarto m.in. 
monitorowanie czynników alarmowych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej. 
W Szpitalu m.in. opracowano i wdrożono instrukcje: - IN-7.5-02-03/1 z dnia 20.05.2014 r. 
(wydanie I) – Instrukcja postępowania w ognisku epidemicznym; - IN-7.5-02-03 z dnia 
2.02.2015 r. (wydanie III) – Instrukcja rejestracji zakażenia szpitalnego/czynnika 
alarmowego; - IN-7.5-02-02/01 z dnia 24.10.2014 r. (wydanie I) – Instrukcja postępowania 
na wypadek podejrzenia/rozpoznania choroby wysoce zakaźnej; - IN-7.5-02-02 z dnia 
10.07.2014 r. (wydanie III) – Instrukcja zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania 
zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych poinformował Dyrektora Naczelnego Szpitala 
o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej z zakresu monitorowania czynników alarmowych 
oraz dokonaniu analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2015 r. w jednostkach organizacyjnych SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie i Policach. 
Zespół Kontroli Zakażań Szpitalnych SPSK informowany był na bieżąco (zakładka 
w systemie informatycznym oraz telefonicznie) o czynnikach alarmowych oraz sytuacji 
epidemiologicznej Szpitala. 
W zarządzeniu Nr 6/2016 Dyrektora SPSK z dnia 1.03.2016 r. (zarządzenie 
aktualizowane corocznie) określono m.in. skład osobowy Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych (z 2 specjalistami w zakresie mikrobiologii oraz 3 specjalistami w zakresie 
epidemiologii) oraz jego zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 519-520) 

5.3. Kontrole medycznego laboratorium diagnostycznego 

W badanym okresie Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Systemu Zarządzania Jakością 
przeprowadziła w dniach 23.10.2015 r. i 27.10.2016 r. audity Laboratorium Mikrobiologii 
Szpitala. We wnioskach raportów z auditów nr 50/2015 i 45/2016 zapisano m.in., że 
przeprowadzone audity nie wykazały nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 493, 504, 505) 

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

 17.02.2015 r. PPIS przeprowadził kontrolę w zakresie systemu kontroli zakażeń 
szpitalnych (podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości); 

 9-13.03.2015 r. PPIS przeprowadził kontrolę z zakresu epidemiologii, higieny 
komunalnej oraz higieny pracy (podczas kontroli stwierdzono 1 nieprawidłowość 
niedotyczącą Laboratorium, za którą nie nałożono mandatu karnego); 

 17.11.2015 r. PPIS przeprowadził kontrolę pomieszczeń i sprzętu oraz działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń (podczas kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości); 

 20.11.2015 r. PPIS przeprowadził kontrolę bieżącego stanu sanitarno-higienicznego 
pomieszczeń, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzegania procedur 
zapobiegających zakażeniom chorobami zakaźnymi (podczas kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości); 

 16.02.2016 r. PPIS przeprowadził kontrolę w zakresie systemu kontroli zakażeń 
szpitalnych (podczas kontroli stwierdzono 2 nieprawidłowości niedotyczące 
Laboratorium, za które nie nałożono mandatu karnego); 

 1-9.03.2016 r. PPIS przeprowadził kontrolę bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, 
sanitarno-technicznego, sanitarno-porządkowego Szpitala (podczas kontroli 
stwierdzono 1 nieprawidłowość niedotyczącą Laboratorium, za którą nie nałożono 
mandatu karnego); 

                                                      
65 Raport nr 1/2016 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz nr 7/2016 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 
2016 r. 
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 30.03.2016 r. PPIS przeprowadził kontrolę w związku z otrzymaniem dodatniego 
wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (podczas 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości Laboratorium); 

 14.04.2016 r. PPIS przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonania wcześniejszych 
zaleceń (podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości); 

 14.06.2016 r. PPIS przeprowadził kontrolę opracowania i wdrożenia procedur 
postępowania w przypadku stwierdzenia zachorowań sporadycznych oraz ognisk 
epidemicznych wywołanych przez Gram ujemne pałeczki z rodziny 
Enterobacteriaceae (podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości); 

 21.10.2016 r. konsultant wojewódzki województwa zachodniopomorskiego 
w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej przeprowadził kontrolę, której celem było 
sprawdzenie: dostępności badań mikrobiologicznych, kwalifikacji zatrudnionego 
personelu, udziału w sprawdzianach zewnętrznych, udziału w szkoleniach, jakości 
badań mikrobiologicznych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, 
zalecono usystematyzowanie powodów dyskwalifikacji próbek (np. w formie 
instrukcji). Planowane wykonanie zalecenia przewidziano na styczeń 2017 r. 

W Laboratorium Mikrobiologicznym SPSK na bieżąco przesyłano: 

 do PPIS dodatnie wyniki badań w kierunku biologicznych czynników 
chorobotwórczych (na formularzu ZLB-1); 

 do Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów 
(KORLD) zlecenia badań w zakresie inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych 
poza Szpitalem; z KORLD otrzymywano raporty z badań. 

(dowód: akta kontroli str. 512-513) 

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

(dowód: akta kontroli str. 492) 

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

Szpital prawidłowo zawierał umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń 
w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Działający system nadzoru nad 
diagnostyką zapewnił prawidłowe wykonywanie zadań publicznych przez SPSK. 

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 Kontroli66, wnosi o: 

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego do stanu faktycznego w zakresie 
nazw jednostek organizacyjnych wykonujących czynności diagnostyki i czasu ich 
pracy oraz zapewnienie spójności Regulaminu Organizacyjnego z Regulaminem 
Pracy Szpitala. 

2. Określenie nazewnictwa stanowisk w Laboratorium zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne. 

3. Dotrzymywanie terminów przeglądów technicznych medycznej aparatury 
diagnostycznej w laboratoriach. 

4. Zawieranie umów na badania laboratoryjne na czas określony w ustawie 
o działalności leczniczej, a także z podmiotami wybranymi w drodze konkursu ofert 

                                                      
66 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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(w przypadku, gdy wartość umów przekracza równowartość kwoty 30.000 euro) oraz 
dostosowanie obecnych umów do tych wymagań. 

5. Zaniechanie udzielania zamówień na świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej bez zawarcia umów. 

6. Wykazywanie w zleceniu daty i godziny pobrania materiału biologicznego do badania. 

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. 

  

Kontroler 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie  

Dyrektor 
 

Robert Lewandowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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