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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/056 Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej w latach 2015-20161. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Wiesław Kaszak specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LSZ/108/2016 z dnia 22 
listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Diagnostyka Spółka z o.o. w Krakowie Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 
Kraków. Laboratorium Medyczne w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 12. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu Spółki z o.o. Diagnostyka w Krakowie.  
Anita Kubetius – pełnomocnik Zarządu3.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Laboratorium w zakresie 
realizacji umowy na świadczenia zdrowotne dotyczące diagnostyki laboratoryjnej, 
zawartej w październiku 2015 r. ze Szpitalem Klinicznym im. Prof. Tadeusza 
Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie5. 

Laboratorium spełniało wymagane prawem warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe 
Pomieszczenia Laboratorium i (dzierżawione) urządzenia aparatury pomiarowo - 
badawczej odpowiadały rodzajowi wykonywanej działalności diagnostycznej oraz 
zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kadra Laboratorium wykonująca 
czynności diagnostyki posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Sposób 
finansowania świadczeń zdrowotnych pozwalał na dostępność i ciągłość 
wykonywania ich przez całą dobę. W Laboratorium wdrożono system zarządzania 
jakością i utrzymywano standardy jakości wykonywanych badań laboratoryjnych, 
zgodnie m.in. z opracowanymi regulacjami wewnętrznymi. 

Stwierdzona nieprawidłowość w funkcjonowaniu Laboratorium dotyczyła 
niewykazywania w sprawozdaniach z wyników badań daty i godziny pobrania 
materiału biologicznego. Laboratorium nie wyegzekwowało tych informacji od 
zlecającego badanie. Nie miało to jednak istotnego wpływu na sposób realizacji 
umowy podpisanej ze Szpitalem. 

 

                                                      
1 Rok 2016 - do czasu zakończenia kontroli z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeżeli zdarzenie mające wówczas 
miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 
2 Dalej: Laboratorium. 
3 Dalej: Pełnomocnik. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
5 Dalej: Szpital. 

Ocena ogólna4 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie medycznych badań laboratoryjnych. 

1.1. Struktura organizacyjna Laboratorium – wymogi formalne. 

Laboratorium prowadziło działalność medycznej diagnostyki laboratoryjnej, jako 
jeden z podmiotów firmy Diagnostyka Spółka z o.o. w Krakowie6. Diagnostyka 
posiadała aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego7 
podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Laboratorium zostało wpisane do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
W dniu 15 czerwca 2013 r. Diagnostyka wstąpiła na zasadzie sukcesji uniwersalnej 
we wszelkie prawa i obowiązki spółki Medis Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim. 
Umowa na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium 
przy ulicy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, zawarta przez Medis ze Szpitalem była 
realizowana przez Diagnostykę od dnia sukcesji. 
W dniu 14 października 2015 r. Diagnostyka zawarła ze Szpitalem umowę 
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej w wynajętych od Szpitala pomieszczeniach. Laboratorium 
zobowiązane zostało do ustanowienia świadczeń dodatkowych w postaci 
zapewnienia energii elektrycznej, wody, ogrzewania, linii telefonicznej, swobodnego 
dojazdu, przyjmowania ścieków, przyjmowania odpadów medycznych 
i komunalnych, ochrony mienia.    
Szczegółowy zakres świadczeń wraz z jednostkową ceną, terminami wykonania, 
określony został w załączniku do umowy.        
Laboratorium posiadało decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie dotyczącą spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej8. 
            (dowód: akta kontroli str.4-21, 23-44, 51-74, 566-569) 

Laboratorium zostało wpisane w dniu 15 października 2014 r. do ewidencji prowadzonej 
przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej9.  

               (dowód: akta kontroli str. 22) 

1.2. Spełnianie warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych 
Laboratorium.  
Opis pomieszczeń i funkcjonowania Laboratorium.  
W Laboratorium wyodrębniono pomieszczenia: główne; specjalne; socjalne oraz 
służące do obsługi pacjentów. 
1) pomieszczenia główne: 
a) punkt przyjęcia i rozdziału materiału do badań – 5 stanowisk roboczych. 
Wyposażenie: analizator Rapidlab 348, Rapidlab 1265, stanowiska komputerowe do 
rejestracji zleceń na badania, rozdziału materiału ze skanerami kodów, blaty 
robocze do przyjęcia i rozdziału materiału, rozpakowywania coolboxów 
z materiałem.  
b) pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej:  

 pracownia analizatorów część A - 5  stanowisk pracy, podzielona zostało na  
- stanowisko hematologiczne wyposażone w analizator  - Sysmex XS 1000i , 
Sysmex 2100D - do wykonywania badań morfologii krwi, 
- stanowisko koagulologiczne do wykonywania badań z zakresu hemostazy przy 

                                                      
6 Dalej Diagnostyka. 
7 Nr księgi 5831, oznaczenie organu: W-12  
8 Dz.U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.  
9 Dz.U. z 2014 r. poz. 1384, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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użyciu analizatorów BCS XP - dwie sztuki, analizator LIAISON XL do 
wykonywania badań wirusologicznych, Cobas E411 do wykonywania poziomu 
hormonów oraz badań immunochemicznych.  

 pracownia analizatorów część B - 3 stanowiska pracy. Pracownia wyposażona 
była w analizatory Cobas 6000 moduł c501 i moduł e601 - dwie sztuki - na 
analizatorach wykonywane są badania biochemiczne, immunochemiczne, 
wirusologiczne, SORTER p512 do rozdzielania próbówek z materiałem 
i magazynowania  probówek.  

 pracownia mikroskopów - 1 stanowisko pracy, wyposażenie – mikroskopy do 
oceny rozmazów krwi, komputer, meble laboratoryjne,  

 pracownia immunodiagnostyki - 1 stanowisko pracy, wyposażenie: analizator 
Minicap, ELISA ELX 800czytnik , płuczka i wstrząsarka do wykonywania badań 
immunochemicznych i komputer,   

 pracownia analityki ogólnej – 1 stanowisko robocze, wyposażenie: analizator 
Cobas U411 dwie sztuki, Epol z termostatem, Spekol 11, stanowisko 
komputerowe, blaty robocze, wirówka, meble laboratoryjne.  
c) pomieszczenia administracyjne: pokój kierownika, sekretariat, pokój szkoleń - 
standardowe wyposażenie biurowe. 

2) Pomieszczenia specjalne: a) pomieszczenie porządkowe, b) pomieszczenia 
magazynowe nr 1 i 2. c) Boks dla drukarek, wyposażenie: dwie drukarki. 
3) Pomieszczenia socjalne: a) pomieszczenie socjalne dla personelu przeznaczone 
do krótkiego odpoczynku oraz do spożywania posiłków, b) pokój asystentów, 
c) szatnia oraz zespół sanitarny, d) WC personelu.  
Na terenie laboratorium znajdowały się trzy toalety dla personelu w tym jedna 
dostosowana dla osoby niepełnosprawnej.  
4) Pomieszczenia do obsługi pacjentów: a) poczekalnia z rejestracją, 
b) pomieszczenie do pobrań materiału do badań, c) wc pacjentów. Pacjenci mogli 
korzystać z dwóch toalet. 
Materiał do badań pobierany był przy użyciu jednorazowego sprzętu w systemie 

zamkniętym. Materiał uzyskany w punkcie pobrań trafiał poprzez punkt przyjęcia 

i rozdziału materiału do poszczególnych pracowni.  
                        (dowód: akta kontroli str. 442-453) 

Pomieszczenia oraz urządzenia Laboratorium spełniały wymagania właściwe dla 
zakresu prowadzonej działalności, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne 
laboratorium diagnostyczne10. Laboratorium zostało wyposażone w aparaturę 
pomiarowo-badawczą dostosowaną do rodzaju wykonywanych badań, 
umożliwiającą stosowanie metod badawczych, zgodnych z aktualnym stanem 
wiedzy.  
Wszystkie zainstalowane i wykorzystywane urządzenia – posiadają wymagane 
certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami na terenie Polski i Unii 
Europejskiej oraz używane są zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami 
dobrej praktyki laboratoryjnej. Urządzenia podlegają także okresowym przeglądom 
wykonywanym przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych akredytowanych 
przez właściwego producenta urządzenia.  
Wszystkie materiały do pobrań materiału biologicznego przechowywane były 
zgodnie z zaleceniami producentów w odpowiednich, kontrolowanych warunkach.  

  (dowód: akta kontroli str. 454-469, 556-565) 

                                                      
10 Dz.U. Nr 43, poz. 408, ze zm. Dalej: Rozporządzenie w/s wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne  
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3) Laboratorium dysponowało aparaturą pomiarowo-badawczą dzierżawioną od firm 
zewnętrznych:  
- pracownia analizatorów A: dwa aparaty modułowe do biochemii i immunologii - 
Cobas 6000 CEE (okres użytkowania w laboratorium 2 lata), Cobas 6000 CE (okres 
użytkowania 6 miesięcy), 
- punkt przyjęcia i rozdziału materiału: sorter – Cobas p512 (okres użytkowania 4 
miesiące), wirówka – RoXita 500 RS (okres użytkowania 4 miesiące), 
- pracownia analizatorów B: dwa aparaty do immunodiagnostyki – Liaison (okres 
użytkowania 3 miesiące, MiniVidas (okres użytkowania 12 lat), aparat do 
koagulologii BCS XP (okres użytkowania 7 lat), aparat do hematologii Sysmex 
XE2100D (okres użytkowania 5 lat), aparat do OB. Roller 20 LC (okres użytkowania 
1 miesiąc), 
- analityka ogólna: aparat do badania moczu Cobas  u411 (okres użytkowania 8 lat)   
Wszystkie 10 urządzeń posiadało paszporty techniczne z wpisami o dopuszczeniu 
urządzenia do eksploatacji, o konserwacji bieżącej i okresowej oraz o przeglądach 
technicznych, wykonywanych przez autoryzowany serwis, zapisy dotyczące 
aktualnego stanu kalibracji, napraw i przeglądów okresowych oraz sposobu 
konserwacji aparatu. Posiadały także listę osób upoważnionych do obsługi danego 
urządzenia, listę osób przeszkolonych do obsługi oraz zapisy kalibracji. Wszystkie 
posiadały dokumentację dotyczącą specyfikacji technicznej, instrukcje użytkowania, 
instrukcje postępowania przy działaniach naprawczych, dane o bieżącej obsłudze 
i kontroli. Wszystkie 10 urządzeń posiadało aktualne przeglądy techniczne. 
Laboratorium prowadziło dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo-badawczej 
zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia w/s wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne. 
                      (dowód: akta kontroli str. 76-77) 

W okresie ostatnich pięciu lat w Laboratorium wycofywało z eksploatacji 5 urządzeń 
pomiarowych. Dokumentacja pomiarowa z tych urządzeń została zarchiwizowana.     

(dowód: akta kontroli str. 602-605) 

Kwalifikacje personelu medycznego Laboratorium spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu w/s wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne.   
Stan zatrudnienia w Laboratorium na koniec 2015 r. wynosił 26 osób i na koniec 
października 2016 r. wynosił łącznie 29 osób: trzy osoby posiadały tytuł specjalisty 
diagnostyki laboratoryjnej, w tym kierownik, zastępca kierownika i diagnosta dyżurny 
(tj. 10,3% wszystkich pracowników), 11 diagnostów laboratoryjnych (38%), 
10 techników analityki medycznej (34,5%), 2 starszych laborantów (6,9%), 
2 pielęgniarki zatrudnione w punkcie pobrań (6,9%) oraz jedna osoba, jako 
pracownik administracyjny.  
Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej oraz diagności laboratoryjni (łącznie 14 osób) 
posiadało prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie osoby wykonujące czynności laboratoryjne 
(specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, diagności laboratoryjni, technicy analityki 
medycznej oraz starsi laboranci) zatrudnione były w Laboratorium na umowy 
cywilnoprawne.  
Funkcje kierownika pełniła osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe diagnosty 
laboratoryjnego z tytułem specjalisty. Czynności diagnostyki laboratoryjnej 
wykonywały osoby posiadające tytuł diagnostów laboratoryjnych oraz tytuł 
techników analityki medycznej.              

            (dowód: akta kontroli str. 78-81, 109 - 117) 
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Analiza harmonogramów dyżurów za 7 miesięcy11 badanego okresu wykazała, że 
dyżury w wymiarze 16 godzin w dni powszednie oraz 24 godzin w dni świąteczne 
i wolne od pracy pełnili po jednej osobie diagnosta laboratoryjny oraz technik 
analityki medycznej. Osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej 
zatrudnieni byli w wymiarze podstawowym średnio 160 godzinnym miesięcznie. 
Diagności laboratoryjni pełnili dyżury średnio 4-5 razy w miesiącu. Autoryzacji 
wyników badań oraz ich oceny klinicznej spójności dokonywali uprawnieni diagności 
laboratoryjni. Sprawozdania z wyników badań zawierały datę i godzinę wykonania 
badania oraz pieczęć z podpisem osoby dokonującej autoryzacji. W wszystkich 50 
wynikach z badań stwierdzono podpis uprawnionego diagnosty laboratoryjnego.      

               (dowód: akta kontroli str. 226-342, 343-356) 
 

Laboratorium w badanym okresie nie realizowało świadczeń w zakresie badań 
mikrobiologicznych. 

 

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

Najwyższa Izby Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie zadań w badanym 
obszarze.  

2. Finansowanie badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej.  

2.1. Rozliczenia finansowe z udzielającym zamówienia. 

W badanym okresie udzielający zamówienia Szpital terminowo dokonywał płatności 
za zlecane badania laboratoryjne.  
Stan należności na 31 grudnia 2015 r. wynosił 486.268,70 zł i były to w całości 
należności z terminem płatności w styczniu i lutym 2016 r. Stan należności na 31 
października 2016 r. wynosił 559.015,01 zł i w całości były to należności z terminem 
płatności w listopadzie i grudniu 2016 r.  

                  (dowód: akta kontroli str. 118-123, 127-130) 

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

Najwyższa Izby Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie zadań w badanym 
obszarze.  

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej. 

3.1. Badania wykonywane w Laboratorium. 
W badanym okresie Laboratorium wykonywało badania laboratoryjne w ramach 
dwóch umów ze Szpitalem. Jedna umowa obowiązywała do dnia 31 października 
2015 r., druga od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2020 r. (5 lat). 
W okresie od 1 stycznia do 31 października 2015 r. Laboratorium wykonało łącznie 
823.400 badań. Wartość brutto tych badań wyniosła 5.550.304,79 zł. W okresie od 
dnia 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. Laboratorium wykonało 
1.102.570 badań o wartości 6.334.555,88 zł. Badania wysyłkowe wykonane 
w innych laboratoriach Diagnostyki ww. okresach wyniosły: 18.711 badań i 11.235 
badań. 
W podziale na lata 2014 r., 2015 r. i do 31.10.2016 r. liczba badań wynosiła 
odpowiednio: 907.335, 992.468, 933.310 badań. 

                                                      
11 styczeń, kwiecień, lipiec i październik 2015 r. oraz luty, maj i sierpień 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Największą liczbę badań w latach 2014-2016 (do 30.10.) ze Szpitala stanowiły 
badania z Oddziałów: 
- Izby Przyjęć odpowiednio: 124.911, 137.364, 130.023. 
- Pediatrycznego (dzieci starsze) odpowiednio: 44.018, 52.387, 45.070, 
- Hematologii odpowiednio: 32.877, 38.461, 33.942, 
- Ortopedii i traumatologii  odpowiednio: 28.544, 34.175, 31.563, 
- Kliniki Gastroenterologii odpowiednio: 26.717, 30.038, 25.594, 
- Poradni Dorosłych Endokrynologiczna odpowiednio: 22.428, 27.844, 29.555, 
- Neurochirurgii i Chirurgii dziecięcej odpowiednio: 18.974, 20.997, 20.481. 
Analiza liczby wykonanych badań wykazała, że tendencje wzrostowe w roku 2016 
(do 31.10) w odniesieniu do roku 2015, w liczbie wykonanych badań odnotowano 
w badaniach materiału pochodzącego od pacjentów:  
- Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Gastroentorologicznej. 2015 r. - 8.487 
badań, a za 10 miesięcy 2016 r. - 8.934 badań, 
- Poradni Hematologicznej Dziecięcej odpowiednio: 4.662 w 2015 r. i 5411 (za 10 
miesięcy 2016 r.), 
- Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej odpowiednio: 13.294 i 20.677. 
Tendencje spadkowe odnotowano w badaniach materiału pochodzącego od 
pacjentów z Oddziału Intensywnej Terapii dla dzieci odpowiednio: 9.812 w 2015 r. 
i 6.114 - za 10 miesięcy 2016 r.  
              (dowód: akta kontroli str. 82-104, 133)  

2) Część badań diagnostyki medycznej wykonywane były w innych laboratoriach 
Diagnostyki. W okresie od 1.01.- 31.10.2015 r. (okres obowiązywania pierwszej 
umowy ze Szpitalem) takich badań było 18.711. W laboratorium na miejscu 
wykonano w tym czasie 804.699 badań (łącznie 823.400 badań). W okresie od 
1.11.- 31.10.2016 r. (okres drugiej umowy ze Szpitalem) w innych laboratoriach 
Diagnostyki wykonano 11.235 badań, a w Laboratorium na miejscu 1.091.345 
badań (łącznie 1.102.575 badań).  

(dowód: akta kontroli str. 133) 

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

Najwyższa Izby Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie zadań w badanym 
obszarze.  

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej.  

4.1. System zarządzania jakością. 
1) W Laboratorium wdrożono system zarządzania jakością, który został 
potwierdzony Certyfikatem Systemu Zarządzania obowiązującym od dnia 
22 kwietnia 2014 r. Laboratorium spełniło wymagania normy Systemu Zarządzania 
Jakością: ISO 9001:2008. Certyfikat został wystawiony przez jednostkę certyfikującą 
TÜV SÜD Management Service GmbH w Monachium. Audytowane elementy objęły 
odpowiedzialność kierownictwa (orientacja na klienta, polityka jakości, planowanie) 
zarządzanie zasobami (kompetencje, szkolenie i świadomość, infrastruktura, 
środowisko pracy), realizację wyrobu (procesy związane z klientem, projektowanie 
i rozwój, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów), pomiary, 
analizę i doskonalenie (monitorowanie i pomiary, nadzór nad wyrobem niezgodnym, 
analiza danych, doskonalenie).    
Sprawozdanie z audytu do ISO 9001:2008 w listopadzie 2013 r. wskazało jako 
potencjał do doskonalenia objęcie nadzorem informacji znajdujących się na 
tablicach informacyjnych poprzez dodanie daty wydania, na dokumentacji związanej 
z pobieraniem materiału zapewnienie pełnej identyfikacji osób pobierających (imię 
i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu), jednoznaczne określenie wymaganych 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

zakresów temperatur dla poszczególnych lodówek, cieplarek, zamrażarek 
bezpośrednio na formularzach do monitorowania temperatury, poprawa planowania 
okresowego sprawozdania przyrządów pomiarowych, aby nie występowało ryzyko 
przekroczenia terminów przeglądów. 
Audyt obejmował realizację usług z punktu widzenia zarządzania jakością, w tym 
komunikacje z pacjentami, zakupy, sprzedaż, realizacje usługi laboratoryjnej 
pobieranie materiału, transport materiału, rejestrację, przygotowanie materiału, 
wykonanie analizy, zatwierdzenie wyniku, wydanie wyniku, archiwizacja 
dokumentacji medycznej     
           (dowód: akta kontroli str. 124-126, 131-132, 367-382) 

4.2. Spełnianie standardów jakości dla Laboratorium. 

1) Laboratorium opracowało i wdrożyło procedury w zakresie: 

 pobierania materiału do badań laboratoryjnych (podręcznik pobierania próbek 
pierwotnych);  

 zlecania badania laboratoryjnego, przygotowania pacjenta do badania, 
przygotowania materiału biologicznego do wykonania badań, zapewnienia 
warunków prawidłowego pobrania i transportu materiału biologicznego do 
laboratorium; 

 wytycznych do prawidłowego pobierania m.in. krwi do badań w systemie 
zamkniętym (na przykładzie BD Vacutainer), mikrometody; moczu do badań 
w zakresie analityki ogólnej; kału; nasienia; cytologii ginekologicznej; materiałów 
do badań genetycznych; zasady zlecania badań cito; zasady zlecania badań 
dodatkowych; zasady transportu materiału do badań;   

 zasady pakowania materiału, zabezpieczanie materiału przed uszkodzeniami, 
bezpieczeństwo osób transportujących, transport w pojemnikach nie 
powodujących zmiany właściwości analitycznych materiału, przygotowania 
próbek do transportu, czas i temperatura transportowanego materiału;  

 zasady przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych (identyfikacja próbki, 
segregacja zleceń, segregacja materiału, rejestracja zleceń zgodnie z instrukcją 
stanowiskową, przygotowanie i rozdział materiału do badań zgodnie z instrukcją 
stanowiskową, zarejestrowanie zlecenia, wyjście materiału do pracowni); 

 zasady wydawania wyników badań laboratoryjnych;  

 zasady przechowywania materiału po wykonanych badaniach;           

 instrukcję stanowiskową transportu materiału zamrożonego, instrukcje obsługi 
poszczególnych urządzeń laboratoryjnych i listę osób przeszkolonych do ich 
obsługi. 

Laboratorium dysponowało zestawieniem dopuszczalnych granic błędu (błąd 
dopuszczalny dla badań laboratoryjnych) – niepewności pomiarów. 

(dowód: akta kontroli str. 134-165, 186-191, 192-205, 547-555) 
 

W celu sprawdzenia praktycznego stosowania ww. procedur wybrano losowo 
z badanego okresu dokumentację 20 zleceń do badań diagnostycznych 
obejmujących analitykę ogólną, hematologię koagulologię, jony i gazometrię, 
diagnostykę zakażeń, chemię kliniczną.   
Blankiety skierowań zawierały dane zleceniodawcy (pieczęć Szpitala i Oddziału lub 
Poradni kierującej oraz kod Poradni lub Oddziału), pieczątkę lekarza kierującego, 
kod przyjęcia materiału do badań w laboratorium, datę zlecenia, datę i godzinę 
pobrania materiału, płeć pacjenta, tryb wykonania (rutynowo, cito), podpis (czytelny) 
osoby pobierającej, ilość badań do wykonania (zaznaczane na wykazie badań).    
Na 8 zleceniach (spośród ww. 20) stwierdzono nieczytelny podpis osoby 
pobierającej, w jednym przypadku stwierdzono brak podpisu osoby pobierającej. 
W jednym przypadku brak było daty i godziny pobrania. We wszystkich 20 
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przypadkach na skierowaniu był kod kreskowy Laboratorium, pieczątka lekarza 
kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu.        

 (dowód: akta kontroli str. 206-224) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego. 

4.3.1. Faza przedanalityczna. 

1) Na podstawie dokumentacji ww. 20 zleceń do badań ustalono, że materiał 
pobrany w Laboratorium (1 przypadek) pobrano zgodnie z procedurą pobierania 
materiału do badań i postępowania z pacjentami w Punkcie Pobrań. Materiał 
pobrany przez Szpital (19 przypadków) przyjęto do Laboratorium i potwierdzono 
jego przyjęcie. 

                 (dowód: akta kontroli str. 206-225)  

2) Trzy pielęgniarki zatrudnione do poboru materiału do badań w Punkcie Pobrań 
zostały przeszkolone z zakresu przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych, 
pobierania materiału biologicznego, przechowywania i transportu materiału do 
badań, identyfikacji i przygotowania materiału do badań, przygotowania formularzy 
zleceń, stosowania kodów kreskowych. Pracownicy Laboratorium (21 osób 
zaangażowanych w proces diagnostyczny) uczestniczyli w szkoleniach 
stanowiskowych do obsługi i wykonywania badań na poszczególnych aparatach do 
badań w Laboratorium. Uczestniczyli także w szkoleniach serwisowo-aplikacyjnych 
zainstalowanego sprzętu, w tym w szkoleniu z zakresu budowy sprzętu, ustawień, 
przygotowania do pracy rutynowej, wykonywania oznaczeń rutynowych. Szkolenia 
dotyczyły zlecania badań, akceptacji wyników, powtórki, znaczenia alarmów, 
drukowania wyników, archiwizacji danych, sposobów rozwiązywania wybranych 
problemów.  

(dowód: akta kontroli str. 198, 201, 387-414, 474-479) 

3) Laboratorium prowadziło statystykę błędów fazy przedanalitycznej. W badanym 
okresie odnotowano w systemie 12.151 błędów, z tego 5.572 błędy w 2015 r. oraz 
6.579 błędów w 2016 r. (do 31.10.). Największą liczbę błędów tej fazy w badanym 
okresie stanowiły błędy:  
- brak pieczątki lekarza – 1.790, z tego 967 w 2015 r. i 823 w 2016 r. (do 31.10.), 
średnia miesięczna liczba tych błędów w kontrolowanym okresie wynosiła 81,4, 
- hemoliza w probówce – 1.257, z tego 711 w 2015 r. i 546 w 2016 r. (do 31.10), 
średnia miesięczna liczba tych błędów w badanym okresie wyniosła 57,1, 
- skrzep w probówce – 464, z tego 257 w 2015 r. i 207 do 31.10.2016 r., 
średniomiesięczna dla całego badanego okresu wyniosła 21,1 badań.    
- brak godziny pobrania – 1.265, z tego 211 w 2015 r. i 1.054 w 2016 r. (do 31.10.), 
średniomiesięczna w 2015 r. wyniosła 17,6, a w dziesięciu miesiącach (do końca 
października) 2016 r. średnia ta wyniosła 105,4, 
- brak podpisu osoby pobierającej – 536, z tego 141 w 2015 r. i 395 w 2016 r. (do 
31.10.), 
- brak rejestracji elektronicznej – w 2015 r. nie odnotowano takich błędów, w 2016 r. 
błędów takich zarejestrowano 511,  
- źle oklejone probówki – w 2015 r. nie odnotowano takich błędów. W 2016 r. 
odnotowano łącznie 149 takich błędów.  

                (dowód: akta kontroli str. 105) 

W sprawie podjętych działań w celu ograniczenia błędów w szczególności braku na 
zleceniach godzin pobrania, podpisu osoby pobierającej, braku rejestracji 
elektronicznej, źle oklejonych probówek Pełnomocnik Zarządu wyjaśniła:, co miesiąc 
jest sporządzany wykaz błędów przedlaboratoryjnych (pareto), który jest 
przekazywany do Naczelnej Pielęgniarki. Podczas cotygodniowych spotkań 
naczelna pielęgniarka omawia z pielęgniarkami oddziałowymi, przyczyny 
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występowania błędów oraz ewentualne metody ich eliminacji. Laboratorium jest 
gotowe w każdej chwili na przeprowadzenie szkoleń mających na celu zmniejszenie 
liczby występujących błędów, ale ze strony szpitala nie ma zainteresowania tego 
typu szkoleniem. Jedynie na Oddziale Reanimacji przeprowadzono szkolenie 
dotyczące pobierania i wykonywania badań gazometrycznych na aparacie, który stoi 
w oddziale i jest obsługiwany przez personel oddziału. Błędy przedlaboratoryjne są 
odnotowywane w systemie, ale korygowane na bieżąco poprzez prośbę o ponowne 
pobranie materiału (w przypadku np. hemolizy czy za małej ilości materiału), 
poprawianie błędnie wpisanych danych lub dopisywanie brakujących danych (typu 
brak oddziału czy pieczątki lekarza), prawidłową identyfikację pacjenta poprzez 
zgodność kodu na zleceniu z kodem na skierowaniu, a przy błędnie przyklejonym 
kodzie zgodność nazwiska pacjenta na probówce i skierowaniu. Przy 
wątpliwościach dotyczących identyfikacji pacjenta prosimy o ponowne pobranie 
materiału. 

  (dowód: akta kontroli str.  441) 

4.3.2. Faza analityczna. 
1) W Laboratorium w celu uzyskania wiarygodnych wyników badań wprowadzono 
standaryzację podczas etapu analitycznego. Wprowadzono wewnątrzlaboratoryjną 
kontrolę jakości, (wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych oraz kalibrację 
metod badawczych), prowadzono także zewnętrzną kontrolę jakości. 
Laboratorium codziennie prowadziło sprawdzanie sprawności aparatów i kalibrację 
sprzętu. Zapisy kalibracji odnotowywane były w systemie sprawdzanego aparatu, 
badania kontrolne sprawdzające dany aparat, sprawność aparatury oraz 
właściwości odczynników, jakość pasków testowych do analizy. Kontrola 
wewnątrzlaboratoryjna polegała na sprawdzaniu warunków wewnątrzlaboratoryjnych 
(temperatura w pomieszczeniach, warunki klimatyczne) oraz codzienne 
odnotowywanie o godzinie 800 oraz 1500 sprawdzonej temperatury w zamrażarkach 
oraz lodówkach do przechowywania materiału biologicznego do badań.  

      (dowód: akta kontroli str. 178- 185, 357-366) 

2) W Laboratorium w badanym okresie nie stwierdzono błędów fazy analitycznej. 
W celu zabezpieczenia przed powstawaniem błędów tej fazy Laboratorium 
podejmowało działania zapobiegawcze: pomiary temperatury, zainstalowanie 
klimatyzatorów, zaopatrzenie aparatów w BACK UP oraz UPS.  

   (dowód: akta kontroli str.570-595) 

3) Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przy użyciu 
sprzętu laboratoryjnego posiadającego atesty i certyfikaty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Urządzenia posiadały oznaczenia CE  

              (dowód: akta kontroli str. 458-469) 

4) Laboratorium brało udział w programach zewnętrznej oceny jakości badań 
organizowanych przez krajowy Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej (COBJwDL). W ramach oceny wyników uzyskanych w programie 
powszechnym w badanym okresie COBJwDL przeprowadziło 18 takich ocen 
(sprawdzianów), z których negatywne wyniki jakości jednego lub kilku parametrów 
wystąpiły w 5 ocenach.  
W 2015 r. w trzech sprawdzianach negatywny wynik wystąpił w 9 sprawdzanych 
parametrach: 
- w 2 sprawdzianach hematologicznych przy sprawdzeniu 8 parametrów 
w 2 materiałach biologicznych na 2 aparatach wystąpiło przekroczenie 
dopuszczalnego błędu PLT (błąd wyniósł 10,34% - dopuszczalne 10%). Umówiono 
serwis do sprawdzenia i regulacji poziomu płytek krwi.  
- w 2 sprawdzianach RKZ – równowaga kwasowo-zasadowa (jeden zimą i jeden 
latem), przy sprawdzaniu 6 parametrów na 3 poziomach na jednym aparacie 
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i 3 parametrów na 3 poziomach na drugim aparacie wystąpiło przekroczenie 
dopuszczalnego błędu pięć razy, w sprawdzianie zimowym (pH – trzy razy, potas 
oraz wapń zjonizowany jeden raz) oraz trzy razy w sprawdzianie letnim (pCO2, 
potas oraz wapń zjonizowany). Laboratorium podjęło działania m.in. kontrolę 
wewnątrzlaboratoryjną, wymianę elektrod, konsultacje z serwisem w celu 
wyeliminowania błędów.    
W 2016 r. w dwóch sprawdzianach negatywny wynik wystąpił w 7 sprawdzanych 
parametrach: 
- w 2 sprawdzianach RKZ (jeden zimą i jeden latem), przy sprawdzaniu 
6 parametrów na 3 poziomach na jednym aparacie zimą i na 3 aparatach latem oraz 
3 parametrów na 3 poziomach na 1 aparacie zimą i latem wystąpiło przekroczenie 
dopuszczalnego błędu pięć razy w sprawdzianie zimowym (pH – trzy razy, potas 
oraz wapń zjonizowany jeden raz) oraz dwa razy w sprawdzianie letnim (wapń 
zjonizowany dwa razy). Laboratorium podjęło działania m.in. kontrolę 
wewnątrzlaboratoryjną, wymianę elektrod, konsultacje z serwisem w celu 
wyeliminowania błędów. 

                (dowód: akta kontroli str.  106-108) 

W sprawie ocen wyników negatywnych Pełnomocnik Zarządu wyjaśniła: pHx3 ZIMA 
2015. Parametr poza dopuszczalnym błędem. Elektroda sprawna, blok pomiarowy 
w normie, kontrola wewnątrzlaboratoryjna w zakresie wartości oczekiwanych. 
Podczas rozmowy z serwisem wykryto prawdopodobną przyczynę zaistniałego 
błędu – zmiana sposobu puszczania próbki z QC na próbkę badaną – zalecenia 
serwisu SIMENS (ma to wpływ na uzyskiwanie wyników w parametrze pH i przy 
niskich wartościach Wapń zjonizowany). W programie LATO 2015 wszystkie 
parametry pod kontrolą, działania korygujące uznano za skuteczne.  
pHx3 ZIMA 2016. Parametr poza dopuszczalnym błędem Elektroda wykazała sygnał 
zużycia tj: konieczna częstsza kalibracja elektrody, blok pomiarowy na granicy 
dopuszczalnych wartości pomimo kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w zakresie 
wartości oczekiwanych. Zalecono wymianę elektrody – ze względu na wysoką 
eksploatację. W programie LATO 2016 wszystkie parametry pod kontrolą, działania 
korygujące uznano za skuteczne.  
Wapń zjonizowany – elektroda cechuje się najmniejszą stabilnością – okres 
gwarancyjny tylko 3 miesiące przy innych 12-15 miesięcy. Objawami zużycia 
elektrody są: konieczna częstsza kalibracja elektrody, blok pomiarowy na granicy 
dopuszczalnych wartości pomimo kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w zakresie 
wartości oczekiwanych. Pomimo przeprowadzonych działań korygujących 
powtarzający się problem z wartościami niskimi wapnia zjonizowanego. Trwają 
konsultacje z serwisem i dalsza obserwacja parametru. Ze względu na brak 
skutecznej pomocy ze strony serwisu SIMENS podjęliśmy kroki polegające na 
wymianie elektrody Wapń zjon. jednocześnie z kasetą elektrody referencyjnej.     

 (dowód: akta kontroli str.  383-385) 

4.3.3. Faza postanalityczna. 

1) W laboratorium obowiązywały procedury i instrukcje postępowania związane 
z przygotowywaniem sprawozdań z badań. Procedury i instrukcje objęły wydawanie 
wyników badań, formułowanie wyniku badania, zatwierdzenie wyniku badania, czas 
oczekiwania na wynik, archiwizacje wyników badań, wykaz osób odpowiedzialnych 
za codzienną archiwizację badań.  
Autoryzowania wyników badań oraz oceny klinicznej spójności dokonywał diagnosta 
laboratoryjny lub specjalista diagnostyki laboratoryjnej.   
Laboratorium posiadało wykaz parametrów krytycznych dla badań tj. dolna i górna 
granica, uzyskany wynik był porównywany z wynikami wcześniejszych badań tego 
samego pacjenta. Zgodnie z potrzebami klinicznymi w sprawozdaniach z badań 
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umieszczane były niezbędne informacje dla prawidłowej interpretacji wyników 
badań. Dokumentacja medyczna i analityczna była przechowywana w systemie 
e Lab w Laboratorium (była możliwość odtworzenia okoliczności i sposobu 
wykonania badań). W przypadkach uzyskania wyniku odbiegającego od przyjętego 
zakresu wartości referencyjnych Laboratorium powiadamiało telefonicznie lekarza 
prowadzącego pacjenta lub pielęgniarkę na odpowiednim oddziale. Analiza 
50 sprawozdań z wykonania badań wykazała, że w 43 przypadkach brak było 
w sprawozdaniach daty i godziny pobrania, przez zlecającego, materiału do badań. 
Na wszystkich sprawozdaniach znajdowała się data i godzina rejestracji próby 
w Laboratorium tj. przyjęcia przez Laboratorium materiału do badań oraz data 
i godzina wykonania badania. Ww. sprawozdania zawierały kod próbki, dane 
pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, określenie płci, rodzaj badania, 
wyniki badań w formie liczbowej zakres biologicznych wartości referencyjnych, 
laboratoryjna interpretacja wyników. Sprawozdania z wynikami znajdującymi się 
w wartościach krytycznych zawierały informację o takim wartościach.   

        (dowód: akta kontroli str. 226-342) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych. 

W Laboratorium badania były przeprowadzane bezpośrednio w dniu dostarczenia 
materiału. Przyjęcie materiału było w Laboratorium potwierdzane na skierowaniach 
poprzez pieczętowanie daty i godziny przyjęcia oraz oznakowane kodem 
kreskowym. W Laboratorium obowiązywały procedury pobierania, transportu, 
przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych, wydawania wyników badań 
laboratoryjnych, w tym ich autoryzacji oraz przechowywanie materiału po 
wykonanych badaniach.  

   (dowód: akta kontroli str. 134-165, 206-225) 

Badanie czasu realizacji świadczeń w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej 
dokonano na podstawie 50 losowo wybranych (25 w 2015 r. z każdego miesiąca 
oraz 25 do dnia 31 października 2016 r. z każdego miesiąca) zleceń i wyników 
badań laboratoryjnych dotyczących morfologii krwi, badanie moczu. Czas potrzebny 
na wykonanie ww. czynności w trakcie realizacji 50 zleceń objętych kontrolą nie 
przekraczał wartości przyjętych w umowie i wyniósł: 
- do 1 godziny dla 19 badań (38% analizowanej próby badań), 
- od 1 godz. do 2 godz. dla 15 badań (30%), 
- od 2 godz. do 3 godz. dla 6 badań (12%), 
- od 3 godz. do 4 godz. dla 3 badań (6%), 
- na 7 skierowaniach brak było godziny pobrania materiału do badań.  

        (dowód: akta kontroli str. 226-342, 598-601) 

Wyniki były archiwizowane w systemie informatycznym e-Lab, do których dostęp 
posiadali wyłącznie użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Dostęp do tych 
danych realizowany był z poziomu modułu zarządzania w systemie e-Lab.  

      (dowód: akta kontroli str. 437-438) 

4.5. Transport materiału biologicznego. 

Laboratorium posiadało procedurę transportu materiału biologicznego z punktów 
pobrań z zewnątrz oraz materiału pobieranego wewnątrz Laboratorium.  

Pobór i przygotowanie materiału biologicznego do badań zgodnie z umową z dnia  
14 października 2015 r. należał do Szpitala. Zapewnienie niezbędnych materiałów 
do pobierania materiału biologicznego, odbiór tego materiału oraz dostarczanie 
wyników badań należało do Laboratorium. Transport materiału biologicznego do 
badań w Laboratorium odbywał się z oddziałów przez personel Szpitala.  
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Materiał z zewnętrznych punktów pobrań lub przewożony do innego laboratorium 
Diagnostyki transportowany był w specjalnych pojemnikach i w pozycji pionowej 
i specjalnych samochodach przeznaczonych do transportu materiału biologicznego. 
Materiał był transportowany przez przeszkolonych pracowników Diagnostyki. Środki 
transportu (samochody) były oznakowane, jako samochody Diagnostyki i były 
przygotowane do przewozu materiału biologicznego.  
Niektóre próby do badania transportowane były przez firmę DHL, z którą 
Diagnostyka miała podpisaną umowę. Laboratorium dysponowało instrukcją 
pakowania materiału do transportu przez tą firmę.  
Materiał biologiczny dostarczony do badania w innym laboratorium był 
przechowywany do czasu odbioru przez kuriera Diagnostyki w zamrażarce, w której 
laboratorium monitorowało temperaturę i wpisywało temperaturę wewnątrz 
urządzenia do listy kontrolnej o godzinie 800 oraz o godzinie 1500 każdego dnia. 
Laboratorium dla badań wysyłkowych prowadziło listy kontroli temperatury i kontroli 
czasu transportu, które podpisywali pracownicy Laboratorium (dyżurujący diagnosta 
laboratoryjny) i potwierdzał podpisem za zgodność wymaganej temperatury i czas 
odbioru materiału biologicznego kurier (pracownik Diagnostyki lub pracownik firmy 
zewnętrznej DHL). Analiza 10 badań laboratoryjnych, które były transportowane od 
zleceniodawców zewnętrznych środkami transportu Diagnostyki w 2015 r. i 2016 r. 
(po 5 badań z każdego roku), wybranych losowo wg osądu kontrolera, wykazała, że 
w Laboratorium sprawowano nadzór nad transportem materiału biologicznego oraz 
postępowano stosownie do wymogów zawartych w obowiązujących procedurach. 
Wskazane procedury zawierały wymagane prawem informacje i zasady 
postępowania. 

         (dowód: akta kontroli str. 481-521, 525-528, 539-545) 
 

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

W sprawozdaniach z wyników badań laboratoryjnych nie wykazywano godziny 
pobrania, przez zlecającego, materiału do badań w 43 przypadkach na 
50 badanych.   
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 
2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów medycznych 
i mikrobiologicznych12 sprawozdania z badań laboratoryjnych powinny zawierać 
m.in. godzinę pobrania materiału do badań oraz godzinę przyjęcia materiału do 
badań.  

W sprawie braku na sprawozdaniach daty i godziny pobrania materiału do badań 
Pełnomocnik Zarządu wyjaśniła: (…) nie wprowadzano daty i godziny pobrania 
wychodząc z założenia, że w przypadkach wątpliwych, jeżeli taka data była 
wprowadzona na zleceniu to można ją zawsze odnaleźć. Równocześnie, co miesiąc 
raportowano do szpitala błędy przedlaboratoryjne jednym z których był brak na 
zleceniu godziny pobrania materiału. To, w jakiej formie szpital przesyła do nas 
skierowania zależy wyłącznie od niego. Przesyłanie ich elektronicznie wyeliminuje 
ten błąd.  
               (dowód: akta kontroli str. 596-597)  

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Przychodni w zbadanym 
zakresie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. 

 

                                                      
12 Dz.U. z 2016 r., poz. 1665. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli13, wnosi o: 

1. Zawieranie w sprawozdaniach z wyników badań laboratoryjnych, informacji 
o godzinach pobrania, przez zlecającego, materiału do badań. 

 V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 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 wniosku 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 
 

Wiesław Kaszak 
specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

podpis    podpis 

 

                                                      
13 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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