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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/057 – Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Artur Nierebiński, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/47/2016 z dnia 
8 sierpnia 2016 r.  

2. Andrzej Kieszkowski, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/48/2016 
z dnia 8 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 7) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,  
ul. Dr Romanowskiej 2, 85 – 796 Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Kowalewski, Dyrektor Centrum2 

(dowód: akta kontroli str. 8 – 16) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą4 Centrum posiadało personel oraz sprzęt i wyposażenie 
niezbędne do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej5 w ramach tzw. pakietu 
onkologicznego, spełniając wymogi określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej oraz z zakresu leczenia szpitalnego6. 

Wdrożone w Centrum procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń 
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zapewniały m.in. powoływanie 
wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych opracowujących plan leczenia 
pacjenta, a tym samym – realizację wymogów określonych w § 4a ust. 1 pkt.  
1 rozporządzenia w sprawie leczenia szpitalnego. Ponadto w Centrum opracowano 
procedury monitorowania i leczenia bólu, a ich stosowanie już od 2011 r. 
potwierdzono stosownym certyfikatem „Szpital bez bólu”. 

Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego pacjentom niezwłocznie zakładano Kartę 
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego7 oraz dokonywano stosownego zgłoszenia 
w Krajowym Rejestrze Nowotworów. 

                                                      
1 Dalej: „CO” lub „Centrum”. 
2 Od 11 grudnia 2014 r., poprzednio funkcje tę pełnił Zbigniew Pawłowicz (od 21 marca 2008 r do 10 grudnia 2014 r.), dalej: 
„Dyrektor”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Lata 2015-2016 (do 31 sierpnia) oraz okres opracowywania tzw. „pakietu onkologicznego” w 2014 r. 
5 Określonych w umowach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  
i leczenia szpitalnego zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim (dalej: 
„NFZ”). 
6 Zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357) – dalej: „rozporządzenie 
w sprawie AOS” oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm.) – dalej: „rozporządzenie w sprawie 
leczenia szpitalnego”. 
7 Dalej: „karta DiLO lub karta onkologiczna”. 

Ocena ogólna3 
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Wprowadzenie pakietu onkologicznego przyczyniło się do skrócenia czasu 
oczekiwania pacjentów na porady udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej8 oraz na świadczenia udzielane w ramach leczenia szpitalnego.  

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieaktualizowania wykazu sprzętu ustalonego w umowach zawartych  
z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w ramach  
AOS – w jednej spośród dwóch skontrolowanych poradni oraz na udzielanie 
świadczeń w ramach leczenia szpitalnego – w każdym z dwóch skontrolowanych 
oddziałów, 

 ustalania lekarzy lub godzin świadczenia przez nich pracy innych niż wskazane 
w umowach zawartych z NFZ na udzielanie świadczeń w ramach  
AOS – w każdej z dwóch skontrolowanych poradni oraz na udzielanie świadczeń 
w ramach leczenia szpitalnego – w jednym spośród dwóch skontrolowanych 
oddziałów,  

 przekroczenia 35-dniowego terminu na wykonanie diagnostyki wstępnej trzem 
spośród 30 pacjentów, których karty DiLO skontrolowano, co stanowiło 
naruszenie §15 ust. 11 pkt. 1 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 
5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna9,  

 nierzetelnego wprowadzenia danych pacjentów do ośmiu spośród  
30 skontrolowanych kart DiLO. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

1.1. Spełnianie przez świadczeniodawców wymogów pakietu 
onkologicznego  

Centrum udzielało świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na podstawie 
umowy nr 02-00-00716-11-17 (11-17/B0007/AOS) zawartej z NFZ w dniu 28 
stycznia 2011 r.10 W załączniku nr 2 do umowy AOS – „Harmonogram – zasoby” 
określono potencjał wykonawczy Centrum, który miał być przeznaczony do realizacji 
umowy, wymieniono sprzęt i osoby, które miały udzielać świadczeń  
w poszczególnych zakresach oraz harmonogram pracy. Zgodność zasobów 
Centrum z umową AOS zbadano na podstawie dwóch zakresów świadczeń tj. 
chirurgii klatki piersiowej, realizowanych w Poradni Chorób Klatki Piersiowej  
i Nowotworów Płuc oraz gastroenterologii, realizowanych w Poradni 
Gastroenterologicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 17 – 74) 

W wyniku badania stwierdzono, że w Poradni Gastroenterologicznej znajdowały się 
trzy aparaty rentgenowskie i dwa aparaty usg, a w Poradni Chorób Klatki Piersiowej 
i Nowotworów Płuc – trzy aparaty rtg, dwa aparaty usg, spirometr, pulsoksymetr 
i dziewięć bronchoskopów, co było zgodne z ilościami wykazanymi w załączniku  
nr 2  do umowy AOS. Na powyższy sprzęt Centrum posiadało certyfikaty  
i orzeczenia dopuszczające do stosowania oraz paszporty techniczne  

                                                      
8 Dalej: „AOS”. Czas oczekiwania na porady pacjentów prowadzonych w ramach pakietu był krótszy niż pacjentów 
prowadzonych przed 2015 r. 
9 NFZ z 2015 r. poz. 109, ze zm., dalej: „Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ”. 
10 Zmienionej 96 aneksami, w tym 62 obejmującymi okres objęty kontrolą, tj. od aneksu nr 35 z 31 grudnia 2013 r. 
zmieniającego umowę z dniem 1 stycznia 2014 r. do aneksu nr 96 z 4 sierpnia 2016 r. zmieniającego umowę z dniem  
4 sierpnia 2016 r. Dalej: „umowa AOS”. 
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z odnotowanym dokonaniem okresowych przeglądów technicznych. Centrum nie 
posiadało czterech bronchoskopów o numerach producentów podanych  
w załączniku nr 2 do umowy AOS  (nr: 2715781, 2512934, 1210707 i S/1258/802) 
oraz pulsoksymetru o numerze S/1213/802. 

(dowód: akta kontroli str. 75 – 83) 

Lekarze zatrudnieni w sierpniu 2016 r. w Poradni Gastroenterologicznej (trzech 
lekarzy w okresie od 2014 r. na podstawie umów cywilno-prawnych) oraz w Poradni 
Chorób Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc (sześciu lekarzy na podstawie umów 
cywilno-prawnych11), posiadali kwalifikacje wskazane w załączniku nr 2 do umowy 
AOS. 

Zatrudnienie personelu oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę w dwóch  
ww. zakresach spełniało również wymogi zawarte w Załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie AOS. 

(dowód: akta kontroli str. 78 – 94) 

W Centrum opracowano i wdrożono procedury postępowania i organizacji udzielania 
świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego12.  

(dowód: akta kontroli str. 95 – 152, 243 – 303, 520 – 555) 

W strukturze Centrum znajdowały się niezbędne do prowadzenia diagnostyki oraz 
leczenia zdiagnozowanych pacjentów: oddziały szpitalne (m.in. Chemioterapii, 
Radioterapii, oddziały zabiegowe) oraz zakłady (m.in. Radioterapii, Diagnostyki 
Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej13, Medycyny Nuklearnej14, Endoskopii15, 
Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Patologii Nowotworów i Patomorfologii16. W związku 
z powyższym nie zlecano żadnych badań diagnostycznych w ramach pakietu 
onkologicznego jednostkom zewnętrznym. 

  (dowód: akta kontroli str. 153 – 173) 

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

1. Poradnia Chorób Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc nie posiadała czterech 
bronchoskopów o numerach seryjnych 2715781; 2512934; 1210707 i S/1258/802 
oraz pulsoksymetru o numerze S/1213/802 wykazanych w umowie AOS  
(w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby”, str. nr 5, obowiązującym od 10 maja 
2016 r.17). Powyższe urządzenia zostały wcześniej wycofane z eksploatacji  
i odpisane z ewidencji księgowej środków trwałych, przy czym Centrum posiadało 
pisemną dokumentację świadczącą o sporządzeniu protokołów likwidacji  
w odniesieniu do dwóch bronchoskopów w 2004 r. i w 2013 r. Centrum nie 
posiadało dowodów likwidacji pozostałych aparatów, ponieważ zgodnie  
z obowiązującymi w CO procedurami18 dokumenty dotyczące eksploatacji środków 
trwałych podlegały wybrakowaniu po upływie 5-letniego okresu przechowywania. 
Powyższe urządzenia zostały zastąpione innymi o tych samych lub lepszych 

                                                      
11 Trzech lekarzy zatrudnionych było w okresie od 2014 r. na podstawie umów cywilno-prawnych; dwóch lekarzy do końca 
2014 r. było zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a następnie na podstawie umów cywilno-prawnych; jeden lekarz był 
zatrudniony do końca 2015 r. na podstawie umowy o pracę, a następnie na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
12 M.in. Instrukcja J-210-008 „Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne” wdrożona 4.11.2010 r. przez Dyrektora (ostatnia zmiana 
wdrożona 17.11.2016 r. – 10 edycja), Procedura P-207 „Leczenie systemowe wdrożona 17.05.2004 r. przez Dyrektora 
(ostatnia zmiana wdrożona 19.08.2016 r. – 5 edycja)  oraz procedura P-206 „Leczenie operacyjne i opieka pielęgniarska 
wdrożona 17.05.2004 r. przez Dyrektora (ostatnia zmiana 20.07.2016 r. – 13 edycja).   
13 Badania obrazowe: USG, RTG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz biopsje cienko i grubo igłowe. 
14 Badania obrazowe PET (ang. positron emission tomography - tomografia emisyjna pozytonowa ), scyntygrafia. 
15 Kolonoskopia, gastroskopia. 
16 Badania histopatologiczne, immunohistochemiczne i molekularne. 
17 Aneks nr 95 z 22 czerwca 2016 r. 
18 Opis w Dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania -  załącznik Z-105-004-001 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt  
(str. 17) i Instrukcja J-105-004 Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (str. 3). 
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parametrach. Nie zostało to jednak zgłoszone do NFZ za pośrednictwem  
elektronicznego Systemu Zarządzania  Obiegiem Informacji19. Tymczasem §9 ust. 1 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej20 wymaga, aby 
świadczeniodawca udzielał świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, 
zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-
finansowym. 

Zgodnie z obowiązującą w Centrum procedurą21, zadanie wprowadzania w SZOI 
zmian w posiadanym sprzęcie medycznym należało do zadań Działu Zamówień 
Publicznych i Kontraktowania Usług22. Zgodnie z powyższymi procedurami  
i zakresem czynności, za informowanie DZPiKU o aktualizacji posiadanego sprzętu 
medycznego był odpowiedzialny Kierownik Zespołu ds. Technologii Medycznych, 
zatrudniony w CO w okresie od 1 lipca 2012 r. do 24 czerwca 2016 r.  

Zgłoszenia trzech bronchoskopów w SZOI dokonano na początku sierpnia 2016 r.23, 
a kolejnego bronchoskopu i pulsoksymetru 26 sierpnia 2016 r., tj. w czasie trwania 
kontroli NIK.   

  (dowód: akta kontroli str. 75 – 77, 176 – 207) 

2. W harmonogramach pracy Poradni Gastroenterologicznej oraz Poradni Chirurgii 
Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc za miesiące: listopad 2014 r., czerwiec 2015 r.  
i czerwiec 2016 r. ustalono lekarzy lub godziny świadczenia przez nich pracy inne 
niż wskazane w umowie AOS. I tak, w harmonogramie pracy za miesiąc: 

a) listopad 2014 r.: 

 w Poradni Gastroenterologicznej wyznaczono jednego lekarza, który nie był 
wymieniony w umowie AOS24. Udzielał on porad w ramach dyżuru w dniach: 
3, 5, 6, 12, 17, 19, 24 i 26 listopada. Natomiast dla pozostałych dwóch, 
wskazanych w ww. umowie lekarzy ustalono odmienne godziny pracy od 
określonych w ww. umowie AOS. Ponadto w dniach: 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 
19, 20 i 28 listopada świadczenia realizował faktycznie tylko jeden,  
a w dniach: 3, 11, 25 i 26 listopada – żaden z dwóch lekarzy wskazanych  
w powyższej umowie; 

 w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc wyznaczono tylko 
czterech lekarzy, mimo że w umowie AOS25 wskazano sześciu lekarzy. 
Ustalono dla nich także odmienne od wskazanych w ww. umowie AOS 
godziny pracy. Ponadto w dniach: 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 21, 24, 25 
listopada świadczenia realizował tylko jeden, a 11 listopada – żaden z lekarzy 
wymienionych w powyższej umowie; 

b) czerwiec 2015 r.: 

 w Poradni Gastroenterologicznej dla trzech lekarzy wymienionych w umowie 
AOS26 ustalono odmienne od wskazanych w tej umowie godziny ich pracy. 
Ponadto w dniach: 2, 3, 8, 9, 16, 17, 23, 24 i 30 czerwca świadczenia 
realizował jedynie jeden lekarz, a w dniach: 4, 5, 10, 18, 19, 22, 25, i 26 
czerwca nie pracował w Poradni żaden z lekarzy wymienionych w powyższej 
umowie; 

                                                      
19 Dalej: „SZOI”. 
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, dalej: „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.   
21 Pkt. 8 lit. a. Procedury P-402 Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń medycznych i niemedycznych. 
22 Dalej: „DZPiKU”. 
23 Co zostało odzwierciedlone w Aneksie nr 98 z 22 sierpnia 2016 r.  
24 W brzmieniu nadanym Aneksem nr 38 z 26 marca 2014 r. obowiązującym od 14 lutego 2014 r. 
25 W brzmieniu nadanym Aneksem nr 38 z 26 marca 2014 r. obowiązującym od 14 lutego 2014 r. 
26 W brzmieniu nadanym Aneksem nr 52 z 5 stycznia 2015 r. obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. 
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 w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc wyznaczono tylko 
czterech lekarzy, mimo że w umowie AOS27 wskazano sześciu lekarzy. 
Ustalono dla nich także odmienne od wskazanych w ww. umowie AOS 
godziny pracy. Ponadto w dniach: 2, 3, 5, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30 czerwca świadczenia realizował tylko jeden,  
a 4 czerwca – żaden z lekarzy wymienionych w powyższej umowie; 

c) czerwiec 2016 r.: 

 w Poradni Gastroenterologicznej wyznaczono tylko dwóch lekarzy, mimo że  
w  umowie AOS28 wskazano trzech lekarzy. Ustalono dla nich także 
odmienne od wskazanych w ww. umowie AOS godziny pracy. Ponadto  
w dniach 7, 13, 15, 21, 27 i 28 czerwca świadczenia realizował jedynie jeden 
lekarz, a w dniach 1, 2, 3, 8, 9, 14, 16, 20, 22, 23, 29 i 30 czerwca – żaden  
z lekarzy wymienionych w powyższej umowie. 

 w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc wyznaczono tylko 
czterech lekarzy, mimo że w umowie AOS29 wskazano sześciu lekarzy. 
Ustalono dla nich także odmienne od wskazanych w ww. umowie AOS 
godziny pracy.  Ponadto w dniach 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 29 i 30 
czerwca świadczenia realizował tylko jeden lekarz. 

Centrum nie informowało NFZ o ustaleniu w harmonogramach, innych lekarzy lub 
godzin świadczenia przez nich pracy, niż wskazane w umowie AOS30. 

  (dowód: akta kontroli str. 78 – 94) 

Odpowiedzialnym za przekazywanie do DZPiKU harmonogramu prac personelu 
medycznego oraz do jego bieżącej aktualizacji, zgodnie z obowiązującą w CO 
procedurą P-402, był koordynator udzielanych świadczeń zdrowotnych  
w przychodniach CO, który w wyjaśnieniach podał, m.in. że harmonogramy pracy 
zostały wdrożone 5 lat temu, a Centrum aktualizuje tylko liczbę lekarzy. Wskazanie 
wszystkich lekarzy w codziennej pracy umożliwia wykonywanie porad w każdym 
momencie i w znacznym stopniu ułatwia opiekę nad pacjentami (lekarz nie wpisany 
do umowy nie może rozliczać porad). Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia  
nr 79/2014/DSOZ podanie w harmonogramie pracy zgłoszonym do NFZ wszystkich 
lekarzy umożliwia bezproblemowe podjęcie obowiązków w poradni przez innego 
lekarza, posiadającego wymagane kwalifikacje. 

(dowód: akta kontroli str. 196 – 203, 208 – 212) 

Przyjmując powyższe wyjaśnienia NIK wskazuje jednak, że zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.31, 
świadczenia są udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne 
zgodnie z harmonogramem, a zmiany w harmonogramie dotyczące tych osób 
wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej  
w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie 
po zaistnieniu zdarzenia. 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, spełnianie przez 
Centrum w ramach AOS wymogów realizacji pakietu onkologicznego. 

                                                      
27 W brzmieniu nadanym Aneksem nr 52 z 5 stycznia 2015 r. obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. 
28 W brzmieniu nadanym Aneksem nr 95 z 22 czerwca 2016  r. obowiązującym od 10 maja 2016 r. 
29 W brzmieniu nadanym Aneksem nr 95 z 22 czerwca 2016  r. obowiązującym od 10 maja 2016 r. 
30 za pośrednictwem SZOI. 
31 A wcześniej, tj. do 31 grudnia 2015 r. - zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym świadczenia udzielane są osobiście 
przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy. 
Zmiany w ww. załączniku wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu 
poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 
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1.2. Realizacja pakietu onkologicznego w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej  

W latach 2015-2016 (do 31 sierpnia) w Centrum wystawiono 6 572 karty DiLO,  
z czego lekarze specjaliści, udzielający świadczeń w AOS, wydali 3 710 (najwięcej  
w I kwartale 2015 r. – 833). Dla 10 108 pacjentów leczonych w CO karty 
onkologiczne zostały wystawione przez inne placówki medyczne (w tym także przez 
lekarzy POZ).    

(dowód: akta kontroli str. 308) 

Pacjenci uzyskujący świadczenia w Centrum, z założoną kartą DiLO byli prowadzeni 
w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej32. Oznaczało to, że diagnostyka 
rozpoczynała się bez umieszczania ich na liście oczekujących (byli przyjmowani  
w dniu zgłoszenia się do Polikliniki funkcjonującej w ramach Centrum). Po 
zakończeniu etapu diagnostyki wstępnej jednocześnie rozpoczynano diagnostykę 
pogłębioną (w tym samym dniu).  

Dla pozostałych pacjentów prowadzono listy oczekujących z podziałem na przypadki 
pilne i stabilne i w odróżnieniu od pacjentów diagnozowanych w ramach pakietu 
onkologicznego, byli oni zapisywani na listach oczekujących na wykonanie badań 
diagnostycznych. 

(dowód: akta kontroli str.142 – 160, 309 – 325) 

W okresie objętym kontrolą Centrum przekazywało do NFZ przynajmniej raz  
w tygodniu informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, czym 
spełniono wymogi art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych33. 

(dowód: akta kontroli str. 326 – 344) 

Dyrektor Centrum powołał komisję ds. oceny przyjęć, która w trybie miesięcznym 
przeprowadzała kontrolę list oczekujących, przekazywanych do NFZ, a także 
dokonywała oceny kolejek prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE na świadczenia 
udzielane na podstawie karty onkologicznej. Powyższa komisja sporządzała też 
sprawozdania roczne ze swoich kontroli, które przekazywano Przewodniczącej 
Zespołu ds. Jakości. Skład komisji był zgodny z art. 21 ust. 2 ustawy  
o świadczeniach.      

(dowód: akta kontroli str. 345 – 366) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK ocenia pozytywnie realizację pakietu onkologicznego w Centrum w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

1.3. Dostęp do świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 

W 2015 roku 12 334, a w 2016 r.34 8 118 pacjentów z rozpoznaniem chorób 
nowotworowych35 otrzymało świadczenia zdrowotne w Centrum w ramach AOS. 
Spośród nich 8 871 (43,3%) trafiło do CO bez założonej karty DiLO, w związku  
z czym do czasu potwierdzenia rozpoznania nowotworu, kwalifikującego pacjenta do 
objęcia pakietem onkologicznym, byli oni diagnozowani i leczeni w ramach umów 
objętych limitami. Po uzyskaniu, w wyniku przeprowadzonej diagnostyki, 
potwierdzenia nowotworu złośliwego, pacjentom tym założono karty DiLO i dalsze 

                                                      
32 Dalej: „SSO”. 
33 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm., dalej :”ustawa o świadczeniach”. 
34 Tj. z rozpoznaniami  C00-C97, z wyłączeniem C44 oraz D00-D09, z wyłączeniem D04. 
34 Porównywano dane 
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postępowanie terapeutyczne prowadzono w ramach pakietu onkologicznego. 
Wszystkim pacjentom wskazanym powyżej wykonano ogółem 258 207 badań 
diagnostycznych w 2015 r. (z czego 41,4% rozliczono poza pakietem 
onkologicznym), a w 2016 r. 140 184 badania (z czego 43,7% rozliczono poza 
pakietem onkologicznym).  

Przed wprowadzeniem pakietu onkologicznego, w II połowie 2014 r. wykonano 
w Centrum 162 278 badań diagnostycznych w ramach AOS 17 596 pacjentom, 
którzy spełnialiby kryterium objęcia leczeniem w ramach pakietu onkologicznego.    

 (dowód: akta kontroli str. 472) 

Po wprowadzeniu pakietu onkologicznego czas oczekiwania pacjentów  
prowadzonych w ramach SSO na świadczenia w ramach AOS był krótszy niż 
pacjentów prowadzonych w ramach procedury standardowej (przypadki pilne  
i stabilne), a średnie rzeczywiste czasy oczekiwania dla wszystkich poradni 
funkcjonujących w Centrum były krótsze niż dla pacjentów objętych opieką w 2014 r. 
Natomiast w odniesieniu do pacjentów leczonych poza pakietem onkologicznym    
średni rzeczywisty czas oczekiwania na wizytę wydłużył się w sześciu z 11 poradni, 
funkcjonujących w Centrum36. Na przykład dla poradni gastroenergologicznej 
wskaźnik ten na koniec II kwartału 2016 wynosił 103 dni, a na koniec II kwartału 
2014 r. 45 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 153 – 160, 174 – 175, 477) 

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej 30 pacjentów37, stwierdzono, że: 

 diagnostykę wstępną rozpoczynano w dniu zgłoszenia się pacjenta do Centrum, 
a kolejny etap (diagnostyki pogłębionej) rozpoczynano w dniu zakończenia 
diagnostyki wstępnej, w związku z czym pacjenci nie byli wpisywani na listę 
oczekujących;  

 we wszystkich przypadkach zachowano termin określony w § 15 ust. 11  
pkt. 2 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ na diagnostykę pogłębioną 
(tj. 28 dni), przy czym w 26 przypadkach okres ten wyniósł poniżej 21 dni38;   

 w 25 przypadkach zachowano termin określony w wyżej wymienionym przepisie 
na diagnostykę wstępną39. W pozostałych pięciu przypadkach nie zachowano 
tego terminu, przy czym w dwóch wydłużenie tego etapu było konieczne ze 
względu na niejednoznaczne rozpoznanie wstępne nowotworu, co wiązało się  
z koniecznością wykonania dodatkowych badań40;  

 dane zawarte w kartach DiLO, za wyjątkiem opisanych poniżej przypadków, były 
zgodne z danymi znajdującymi się w dokumentacjach medycznych pacjentów.  

(dowód: akta kontroli str. 367 – 374, 473 – 476, 478 - 479) 

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

1. W odniesieniu do trzech spośród 30 pacjentów których karty DiLO skontrolowano 
przekroczono 35-dniowy termin na wykonanie diagnostyki wstępnej odpowiednio  

                                                      
36 Porównywano dane dotyczące końca II kwartału 2016 i II kwartału 2014 r. dla poradni których listy prowadzone były  
w aplikacji APKOLCE. 
37 Wylosowanych z populacji 10 108 pacjentów uzyskujących świadczenia w Centrum w ramach pakietu onkologicznego, 
których karty DiLO zostały założone przez inny podmiot (w tym lekarzy POZ). 
38 Co skutkowało możliwością rozliczenia świadczeń z NFZ z mnożnikiem 1,2 przy kwocie ryczałtu.  
39 35 dni w 2015 r. i 28 w 2016 r. 
40 Dotyczyło to kart o numerach: 15051323914 i 15030750931, gdzie diagnostykę wstępną zakończono po upływie 
odpowiednio 57 i 56 dni. 
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o 16 41, 1142 i 5 dni43. Stanowiło to naruszenie § 15 ust. 11 pkt. 1 zarządzenia Nr 
79/2014/DSOZ Prezesa NFZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 367 – 368) 

Jak wyjaśniła kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej Centrum 
diagnostyka wstępna była wydłużona ze względu na okres wakacyjny (w dwóch 
przypadkach) i świąteczny oraz z uwagi na 14-dniowy okres oczekiwania na wynik 
badania histopatologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 369 – 374) 

Zdaniem NIK wskazane w wyjaśnieniach przyczyny nie stanowią wystarczających 
przesłanek do wydłużenia tego etapu diagnostyki.  

2. Nierzetelnie wprowadzano dane do ośmiu spośród 30 badanych kart DiLO.  
W kartach tych stwierdzono następujące rozbieżności pomiędzy danymi 
wprowadzonymi do karty, a znajdującymi się w dokumentacji medycznej pacjentów: 

 w czterech kartach44, w poszczególnych pozycjach45 niejednolicie i niezgodnie  
z dokumentacją medyczną wpisywano daty zgłoszenia do Krajowego Rejestru 
Nowotworów46,   

 w trzech kartach47 wpisano inną datę rozpoczęcia leczenia szpitalnego, niż 
wynikająca z dokumentacji medycznej, 

 w jednej karcie48 niejednolicie i niezgodnie z dokumentacją medyczną wpisano 
datę zgłoszenia do KRN. W karcie tej wpisano również inną datę rozpoczęcia 
leczenia szpitalnego, niż wynikająca z dokumentacji medycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 367 – 368) 

Jak wyjaśniła kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej Centrum na 
jednej karcie DILO pracuje kilka osób – każda z nich uzupełnia dane we własnym 
zakresie. Rozbieżności wynikają z konieczności wprowadzania danych do dwóch 
systemów – NFZ oraz Centrum przy jednoczesnym weryfikowaniu dokumentacji 
medycznej pacjentów. Powyższe spowodowane było błędem osób 
wprowadzających dane. Dodatkowo system nie weryfikuje dat zgłoszenia 
nowotworu do Krajowego Rejestru Nowotworów automatycznie. Powyższe sytuacje 
nie wpływają na rozliczenie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Centrum 
w celu niwelowania rozbieżności danych z kart DiLO wprowadzanych do dwóch 
różnych systemów, we własnym zakresie dostosowywało system informatyczny 
szpitala do udostępnionej przez NFZ aplikacji. Obecnie (od września 2016 r.) dane 
wpisywane są wyłącznie do systemu Clininet49 - bez konieczności powielania 
wprowadzonych danych do aplikacji DiLO.  

(dowód: akta kontroli str. 369 – 374) 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Centrum 
w zakresie dostępu do świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. 

                                                      
41 Dotyczy karty DILO o nr 15112280008 - termin wykonania diagnostyki wstępnej: 51 dni. 
42 Dotyczy karty DILO o nr 15071575843 - termin wykonania diagnostyki wstępnej: 46 dni. 
43 Dotyczy karty DILO o nr 15010072523 - termin wykonania diagnostyki wstępnej: 40 dni. 
44 Dotyczyło to kart nr: 15102027435, 15102147025, 16063568124 oraz 16083871130. 
45 W karcie DiLO data zgłoszenia do KRN wpisywana jest w trzech pozycjach:  C.10,D.10 i F.12. 
46 Dalej: „KRN”. 
47 Dotyczyło to kart  nr: 15020669090, 15071575843 oraz 16012668677.  
48 Nr 15010144750. 
49 System informatyczny funkcjonujący w Centrum (aplikacja własna). 
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2. Leczenie szpitalne 

2.1. Spełnianie przez świadczeniodawców wymogów pakietu 
onkologicznego w leczeniu szpitalnym 

Centrum udzielało świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego na podstawie umowy 
nr 02-00-00716-12-13 (12-16/B0007/SZP) zawartej z NFZ w dniu 3 stycznia 
2012 r.50 W załączniku nr 2  do umowy SZP – „Harmonogram Zasoby” określono 
potencjał wykonawczy Szpitala, który miał być przeznaczony do realizacji umowy, 
wymieniono osoby, które miały udzielać świadczeń w poszczególnych zakresach 
oraz harmonogram pracy. Zgodność zasobów CO z umową leczenia szpitalnego 
zbadano na podstawie dwóch zakresów świadczeń zdrowotnych, tj.: chirurgii 
onkologicznej i ginekologii onkologicznej51, zakontraktowanych w ramach pakietu 
onkologicznego. 

W wyniku badania stanu wyposażenia i obsady lekarzy w sierpniu 2016 r. 
stwierdzono, że Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej posiadał dostęp do: 
dwóch pomp infuzyjnych, dwóch kardiomonitorów, dwóch ssaków, dwóch diatermii 
oraz kolposkopu, a Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej posiadał dostęp do: 
siedmiu pomp infuzyjnych, sześciu ssaków, sześciu diatermii, dwóch dermatomów, 
dwóch wideotorakoskopii, oraz pompy żywieniowej, mediastinoskopu, 
elektroresektora i kardiomonitora, co było zgodne z zapisami wskazanymi w umowie 
SZP. Na powyższy sprzęt Centrum posiadało certyfikaty i orzeczenia dopuszczające 
do stosowania oraz paszporty techniczne z odnotowanym dokonaniem okresowych 
przeglądów technicznych. 

Lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych52 (każdy w czasie 
odpowiadającym pełnemu etatowi), w Oddziale Klinicznym Ginekologii 
Onkologicznej (dziesięciu lekarzy) oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii 
Onkologicznej (11 lekarzy), posiadali kwalifikacje wskazane w umowie SZP. 

Mimo nieprawidłowości opisanych poniżej liczba i kwalifikacje zatrudnionych lekarzy 
oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę w wymienionych wyżej zakresach spełniało 
wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie leczenia 
szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str.78 – 83, 213 – 233, 240 – 242, 304 – 307) 

W Centrum opracowano i wdrożono procedury postępowania i organizacji udzielania 
świadczeń w ramach leczenia szpitalnego53, które były zgodne z § 4a  
ust. 1 rozporządzenia w sprawie leczenia szpitalnego.  

(dowód: akta kontroli str.142 – 152, 243 – 303, 520 – 555) 

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

1. Dwa oddziały szpitalne54 nie posiadały sprzętu wskazanego w umowie SZP  
(w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby”, str. nr 44 oraz nr 62, obowiązującym  
od 1 stycznia 2016 r.55). I tak: 

                                                      
50 Zmienionej 64 aneksami, w tym 33 obejmującymi okres objęty kontrolą, tj. od aneksu nr 32 z 23 stycznia 2015 r. 
zmieniającego umowę z dniem 13 stycznia 2015 r. do aneksu nr 64 z 29 lipca 2016 r. zmieniającego umowę z dniem 29 lipca 
2016 r. Dalej: „umowa SZP”. 
51 Świadczenia były udzielane odpowiednio w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziale Klinicznym 
Chirurgii Onkologicznej. 
52 Badaniem objęto miesiąc sierpień 2016 r. 
53 M.in. Instrukcja J-210-003 „Hospitalizacja” wdrożona 3.11.2010 r. przez Dyrektora (obecnie obowiązuje 18 edycja 
zatwierdzona 17.11.2016 r.). 
54 Tj. wszystkie realizujące świadczenia w badanym zakresie. 
55 Aneks nr 54 z 5 stycznia 2016 r. 
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 Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej nie posiadał siedmiu urządzeń  
o numerach seryjnych wykazanych umowie SZP (dwóch pomp infuzyjnych, 
dwóch diatermii, dwóch kardiomonitorów, kolposkopu), 

 Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej nie posiadał 12 urządzeń o numerach 
seryjnych wykazanych w umowie SZP (sześciu pomp infuzyjnych, czterech 
diatermii, dwóch wideotorakoskopów).  

Powyższy sprzęt został wcześniej wycofany z eksploatacji i zastąpiony takimi 
samymi urządzeniami, ale o innych numerach seryjnych i nowszej produkcji, co nie 
zostało zgłoszone do NFZ za pośrednictwem SZOI. Tymczasem  
§9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
wymaga, aby świadczeniodawca udzielał świadczeń przez cały okres 
obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz 
planem rzeczowo-finansowym. 

Zgodnie z obowiązującą w CO procedurą P-402, za wprowadzenie powyższych 
zmian do SZOI był odpowiedzialny Kierownik Zespołu ds. Technologii Medycznych, 
zatrudniony w CO w okresie od 1 lipca 2012 r. do 24 czerwca 2016 r. 

Aktualizacji wyposażenia ww. oddziałów klinicznych w SZOI dokonano dopiero  
w toku kontroli NIK, tj. w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 78 – 83, 213 – 239) 

2. W sierpniu 2016 r. na Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej 
zatrudnionych było jedynie dziesięciu z 14 lekarzy wskazanych w umowie SZP  
(w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby”, str. nr 34-44, obowiązującym  
od 1 stycznia 2016 r.56). Trzech spośród czterech lekarzy wykazanych w powyższej 
umowie, nie pracowało w CO57, a jeden lekarz był zatrudniony od 1 stycznia 2015 r. 
w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku58. Tymczasem  
§ 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
wymaga, aby świadczeniodawca zgłaszał zmiany w harmonogramie dotyczące osób 
(personelu medycznego), najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo  
w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

Kierownik DZPiKU podał, że niedokonanie aktualizacji stanu zatrudnienia lekarzy 
wynikało z przeoczenia. 

Aktualizacji zatrudnienia lekarzy w powyższym oddziale klinicznym w SZOI 
dokonano w toku kontroli NIK, tj. 31 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 78 – 83, 213 – 233, 240 – 242, 304 – 307) 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, spełnianie przez 
Centrum wymogów realizacji pakietu onkologicznego w leczeniu szpitalnym. 

2.2. Realizacja pakietu onkologicznego w lecznictwie szpitalnym 

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej 30 pacjentów59 stwierdzono, że po 
zakończeniu diagnostyki pogłębionej każdorazowo powoływano wielodyscyplinarne 
zespoły terapeutyczne, które opracowywały plan leczenia dla pacjenta. W zespołach 
wyodrębniono planującego i koordynującego proces leczenia, a ich skład był zgodny 
z § 4a ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie leczenia szpitalnego. Ponadto  
w 16 przypadkach do zespołu, na dalszym etapie leczenia, dołączali psycholog lub 

                                                      
56 Aneks nr 54 z 5 stycznia 2016 r. 
57 M.M. od 1 marca 2013 r.; M.S. od 1 stycznia 2015 r.; M.O. od 1 czerwca 2014 r. 
58 Innej jednostce organizacyjnej Centrum. 
59  Wylosowanych z populacji 10 108 pacjentów uzyskujących świadczenia w Centrum w ramach pakietu onkologicznego, 
których karty DiLO zostały założone przez inny podmiot (w tym lekarzy POZ) opisanych również w punkcie 1.3. niniejszego 
wystąpienia. 
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fizjoterapeuta. Pacjenci rozpoczynali leczenie szpitalne w okresie od jednego do 14 
dni od daty opracowania planu leczenia, za wyjątkiem trzech przypadków, w których 
istniały przesłanki medyczne do zmiany procesu terapeutycznego60. 

(dowód: akta kontroli str. 367 – 383, 483 – 505) 

Centrum podpisało umowy z NFZ na realizację świadczeń z zakresu: chemioterapii 
oraz radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów 
leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie 
hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym. W strukturze CO znajdowały 
się niezbędne do prowadzenia diagnostyki oraz leczenia zdiagnozowanych 
pacjentów oddziały szpitalne i zakłady, w związku z czym nie zlecano żadnych usług 
medycznych, w ramach pakietu onkologicznego, jednostkom zewnętrznym.  

(dowód: akta kontroli str. 153 – 173) 

W Centrum opracowano, wdrożono i stosowano  procedury monitorowania  
i leczenia bólu w dziale zabiegowym i oddziałach niezabiegowych oraz 
wprowadzono wykaz leków stosowanych w terapii bólu. W 2011 r. CO uzyskało tytuł 
„Szpital bez bólu”, co zostało udokumentowane stosownym certyfikatem61. 

(dowód: akta kontroli str. 384 – 406) 

Centrum nie posiadało danych i nie prowadziło analiz dotyczących statystyk 
potwierdzenia nowotworów w wyniku prowadzonych badań, gdzie wystawiającym 
kartę DiLO był lekarz POZ. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, w związku z tym, że w ramach jednej karty DiLO pracuje 
wiele osób w ramach swojej specjalizacji oraz w oparciu o indywidualne systemy 
informatyczne i aplikację NFZ – może dochodzić do swojego rodzaju rozbieżności. 
Jednostki szpitalne mają możliwość analizowania karty DiLO przez siebie 
wystawionej lub tej, w której rozpoczęto etap SSO. Powoduje to problem natury 
technicznej do pobrania odpowiednich danych w celach statystycznych (AP-DiLO 
nie udostępnia świadczeniodawcom żadnych informacji liczbowych, które 
niewątpliwie stanowiłyby podstawę do sporządzenia statystyk w tym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 309 – 311) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK pozytywnie ocenia realizację pakietu onkologicznego w Centrum w ramach 
leczenia szpitalnego. 

2.3. Dostęp do świadczeń w lecznictwie szpitalnym 

W 2015 roku 6 079, a w 2016 r.62 4 557 pacjentów z rozpoznaniem chorób 
nowotworowych63, otrzymało świadczenia zdrowotne w Centrum w ramach leczenia 
szpitalnego. Spośród nich 1 953 (18,4%) trafiło do CO bez założonej karty DiLO,  
w związku z czym do czasu potwierdzenia rozpoznania nowotworu kwalifikującego 
pacjenta do objęcia pakietem onkologicznym, byli oni diagnozowani i leczeni  
w ramach umów objętych limitami. Po uzyskaniu, w wyniku przeprowadzonych 
badań, potwierdzenia nowotworu złośliwego, pacjentom tym założono karty DiLO  
i dalsze postępowanie terapeutyczne prowadzono w ramach pakietu 
onkologicznego. Wszystkim pacjentom wskazanym powyżej wykonano ogółem 
130 512 badań diagnostycznych w 2015 r. (z czego 15,1% rozliczono poza 

                                                      
60 Jak np. przeprowadzenie dodatkowych konsultacji lub zły stan zdrowia pacjenta. 
61 Obecny certyfikat jest ważny do 24.06.2017 r. 
62 Do 30 sierpnia. 
63 Tj. z rozpoznaniami  C00-C97, z wyłączeniem C44 oraz D00-D09, z wyłączeniem D04. 
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pakietem onkologicznym), a w 2016 r. 95 556 badania (z czego 6,5% rozliczono 
poza pakietem onkologicznym).  

Przed wprowadzeniem pakietu onkologicznego, w II połowie 2014 r. w Centrum 
wykonano 105 692 badania diagnostyczne w ramach leczenia szpitalnego 4 028 
pacjentom, którzy spełnialiby kryterium objęcia leczeniem w ramach pakietu 
onkologicznego.    

 (dowód: akta kontroli str. 480) 

Po wprowadzeniu pakietu onkologicznego czas oczekiwania pacjentów  
prowadzonych w ramach SSO na świadczenia w ramach leczenia szpitalnego był 
krótszy niż pacjentów prowadzonych w ramach procedury standardowej (przypadki 
pilne i stabilne), a średnie rzeczywiste czasy oczekiwania dla wszystkich oddziałów 
funkcjonujących w Centrum były niższe niż dla pacjentów objętych opieką w 2014 r.  
Natomiast w odniesieniu do pacjentów leczonych poza pakietem onkologicznym    
średni rzeczywisty czas oczekiwania na leczenie uległ skróceniu we wszystkich 
czterech oddziałach, funkcjonujących w Centrum64. Na przykład dla Oddziału 
Urologii Onkologicznej wskaźnik ten na koniec II kwartału 2016 wynosił 9 dni, a na 
koniec II kwartału 2014 r. 25 dni. 

 (dowód: akta kontroli str. 153 – 160, 174 – 175, 477) 

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej 30 pacjentów65 stwierdzono, że za 
wyjątkiem trzech przypadków, w których istniały przesłanki medyczne do opóźnienia 
procesu terapeutycznego66, pacjenci rozpoczynali leczenie szpitalne od jednego do 
14 dni od daty opracowania planu leczenia, a konsylium powoływano niezwłocznie 
po zakończeniu diagnostyki pogłębionej. W 17 przypadkach spośród 30 objętych 
badaniem szczegółowym nie wpisywano pacjentów w kolejkę osób oczekujących na 
leczenie szpitalne po opracowaniu planu leczenia67, jednakże ich leczenie 
rozpoczynało się w dniu zgłoszenia się do Centrum.  

  (dowód: akta kontroli str.367 – 368) 

Jak wyjaśniła kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej Centrum, 
pacjenci konsultowani są przez konsylium lekarskie celem ustalenia dalszego 
procesu terapeutycznego. Chorzy otrzymują skierowania do poszczególnych 
oddziałów i zakładów w celu ustalenia terminu rozpoczęcia leczenia. Pacjenci mają 
wybór w zakresie jednostki służby zdrowia, w której mogą rozpocząć leczenie 
onkologiczne, w związku z tym zgłaszanie się chorych ze skierowaniem, a tym 
samym dzień wpisania w kolejkę oczekujących w znacznej mierze zależy od 
świadczeniobiorcy. 

  (dowód: akta kontroli str. 369 - 374) 

Spośród 30 kart DiLO poddanych analizie 28 nie zostało zamkniętych po 
zakończonym leczeniu szpitalnym, a żadna spośród badanych kart nie została 
przekazana do lekarza POZ.  

(dowód: akta kontroli str. 367 - 368) 

Jak wyjaśnił Dyrektor Centrum Pacjent po leczeniu onkologicznym kwalifikowany 
jest do tzw. kontroli onkologicznej. Cyklicznie zgłasza się z wynikami zleconych 
badań na wizyty lekarskie. Zakończenie leczenia szpitalnego nie jest jednoznaczne 

                                                      
64 Porównywano dane dotyczące końca II kwartału 2016 i II kwartału 2014 r. dla oddziałów których listy prowadzone były  
w aplikacji APKOLCE. 
65 Wylosowanych z populacji 10 108 pacjentów uzyskujących świadczenia w Centrum w ramach pakietu onkologicznego, 
których karty DiLO zostały założone przez inny podmiot (w tym lekarzy POZ) opisanych również w punkcie 1.3. niniejszego 
wystąpienia. 
66 Jak np. przeprowadzenie dodatkowych konsultacji lub zły stan zdrowia pacjenta. 
67 Dotyczyło to kart DiLO o numerach: 15010072523, 15010144750, 15020669090, 15030750931, 15030765726, 
15041091740, 15041161368, 15071575843, 15081716467, 15102027435, 15112280008, 15122524992, 16033001673, 
16043227830, 16053397129, 16063583352, 16063568124, 16083871130 oraz 16083872412. 
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z zakończeniem procesu terapeutycznego tego pacjenta. Kontrola onkologiczna 
może trwać nawet 5 lat i dłużej. W związku z powyższym pacjent jest objęty opieką 
onkologiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 309 - 311) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK ocenia pozytywnie działania Centrum w zakresie dostępu do świadczeń 
w lecznictwie szpitalnym. 

2.4. Przestrzeganie wynikających z przepisów i standardów 
wybranych wymogów w zakresie zapewnienia jakości leczenia 
onkologicznego w leczeniu szpitalnym 

W strukturze Centrum funkcjonował zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii, 
gdzie wykonywane były m.in. badania histopatologiczne, immunohistochemiczne 
oraz molekularne, w związku z czym nie zlecano wykonywania tych badań na 
zewnątrz.  

 (dowód: akta kontroli str.153 – 173) 

W okresie objętym kontrolą zastosowano leczenie spersonalizowane wobec 838 
pacjentów, przy czym 498 spośród nich (59,4%) wykonano badania 
immunohistochemiczne lub molekularne68. Jednocześnie takie badania wykonano 
62,3% pacjentom chorującym na poszczególne typy nowotworów w III i IV stopniu 
złośliwości histologicznej nowotworu (326 z 523 ogółem). 

 (dowód: akta kontroli str. 309 – 312, 481) 

W latach 2015 i 2016 (do 30 sierpnia) wykonano w Centrum łącznie 2 068 zabiegów 
operacyjnych w zakresie nowotworu piersi, w 1 004 spośród nich wykonano 
śródoperacyjne badania patomorfologiczne. U 277 pacjentek wystąpiła konieczność 
wykonania kolejnego zabiegu operacyjnego, z czego 267 w wyniku jego 
radykalizacji w związku z zaawansowaniem nowotworu.    

(dowód: akta kontroli str. 482) 

Średni koszt badania immunohistochemicznego w Zakładzie Patologii Nowotworów  
i Patomorfologii CO wynosił 40,30 zł, natomiast koszt badań molekularnych  
w zależności od stosowanej procedury wynosił od 753,60 zł do 1 860,70 zł.69   

(dowód: akta kontroli str. 309 – 312) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania Centrum w zakresie zapewnienia 
jakości leczenia onkologicznego w leczeniu szpitalnym. 

3. Rozliczenia z NFZ oraz sytuacja finansowa 
świadczeniodawców po wprowadzeniu pakietu 
onkologicznego 

 
Wartość umów określających limity świadczeń zawartych przez CO z NFZ 
zwiększyła się z kwoty 65 916,2 tys. zł w 2014 r. do 67 715,9 tys. zł w 2015 r. 
(o 2,7%). W odniesieniu do leczenia szpitalnego kwoty te wynosiły odpowiednio 

                                                      
68 Najwięcej przedmiotowych badań wykonywano pacjentom z czerniakiem (91,5%), a najmniej pacjentkom z rakiem sutka  
(40,3%). 
69 Centrum nie miało możliwości wygenerowania tych kosztów globalnie. 
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53 253,3 tys. zł i 54 508,6  tys. zł. Wartość wykonanych i rozliczonych z NFZ umów 
objętych powyższymi limitami wyniosła 65 874,8 tys. zł w 2014 r. (99,9%) 
i 67 210,1 tys. zł w 2015 r. (99,2%). W 2016 r. wartość umowy (z aneksami 
zawartymi do dnia 31 sierpnia) wynosiła 66 302,1 tys. zł, w tym 53 136,0 tys. zł 
dotyczyło lecznictwa szpitalnego.   

Wartość wykonanych i rozliczonych z NFZ świadczeń dla pacjentów w ramach 
pakietu onkologicznego w 2015 r. wyniosła 37 755,8 tys. zł i stanowiła 57,3% 
wartości świadczeń udzielonych pacjentom w ramach umowy określającej limity  
świadczeń. W 2016 r. (do dnia 31 sierpnia) wielkości te wyniosły odpowiednio 
25 067,9 tys. zł i 37,8%. 

 (dowód: akta kontroli str. 412 – 413) 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. Centrum zanotowało stratę  
w wysokości 3 951,3 tys. zł, przy czym w 2014 roku osiągnięto zysk w kwocie 
10 327,2 tys. zł, natomiast w latach następnych zanotowano stratę w wysokości 
odpowiednio: 9 137,6 tys. zł w 2015 r. i 5 140,9 tys. zł w 2016 r. Dodatni wynik 
finansowy w całym badanym okresie uzyskano jedynie w trzech komórkach 
organizacyjnych CO (spośród 29 funkcjonujących w jego strukturach),  
tj. w: Zakładzie Radioterapii (51 073,5 tys. zł,  z czego 21 163,3 tys. zł w 2014 r., 
19 060,5 tys. zł w 2015 r. oraz 10 849,7 tys. zł w 2016 r.), Zakładzie Brachyterapii 
(13 467,0 zł, z czego odpowiednio: 5 297,2 tys. zł, 5 341,4 tys. zł i 2 828,4 tys. zł) 
oraz Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów (615,5 tys. zł,  
z czego zysk wygenerowany w 2014 r w wysokości 2 060,5 tys. zł. pokrył straty  
z 2015 r. – 1 299,7 tys. zł i 2016 r. – 145,3 tys. zł). Największą stratę zanotowano  
w: Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej (strata w wysokości  12 687,7 tys. zł, 
z czego: 4 358,8 tys. zł w 2014 r., 5 170,1 tys. zł w 2015 r. oraz 315,2 tys. zł  
w 2016 r.), Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej (strata w wysokości  
9 218,7 tys. zł, z czego: 3 330,4 tys. zł w 2014 r., 4 073,9 tys. zł w 2015 r.  oraz 
1 814,4 tys. zł w 2016 r.) oraz w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej 
(strata w wysokości 7 774,4 tys. zł, czego w ww. latach odpowiednio: 3 923,5 tys. zł,  
2 645,0 tys. zł  oraz 1 205,9 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 414 – 422) 

Jak wyjaśniła Dyrektor ds. Ekonomicznych Centrum, na pogarszającą się sytuację 
finansową poza niedoszacowaniem wyceny diagnostyki do pakietu onkologicznego 
miało wpływ obniżenie przez NFZ cen: pozytonowej emisyjnej tomografii 
komputerowej70, procedur brachyterapii oraz stawki za osobodzień w radioterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 423) 

Centrum posiadało analizy kosztów udzielania świadczeń pacjentom w ramach 
pakietu onkologicznego. Największym problemem było zmniejszenie kwot na 
hospitalizację pacjentów w ramach radioterapii oraz badania PET. Ponadto 
wskazywano na fakt, że kwota ryczałtu za badania diagnostyczne wykonywane  
w ramach pakietu onkologicznego była niedoszacowana (np. nowotwory: żołądka, 
wątroby i trzustki, tarczycy, nerek oraz czerniak) lub przeszacowana (np. 
nowotwory: przełyku, dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gruczołu 
krokowego, jajników i jajowodów). Dużym problemem było również włączenie 
badania PET do badań wykonywanych w ramach diagnostyki. Koszty wykonania 
tego badania w całości pokrywały wynagrodzenie otrzymane za przeprowadzenie 
diagnostyki lub często je przekraczały.   

 (dowód: akta kontroli str. 424 – 471) 

                                                      
70 Z 4 100,00 zł w 2014 r. do 3 300,00 zł w 2015 r. i 2016 r. 
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Kwota ryczałtu za wykonane badania diagnostyki wstępnej i pogłębionej w AOS nie 
zawsze pokrywała koszty rzeczywiste tych świadczeń ponoszone przez Centrum71, 
jednakże nie miało to wpływu na sposób prowadzenia diagnostyki, lecz jak 
wykazano wyżej miało duże znaczenie dla wyniku finansowego  CO. 

 (dowód: akta kontroli str.516 – 519) 

Jak wyjaśnił Dyrektor Centrum pacjenci, u których w trakcie diagnostyki 
zdiagnozowano kolejny nowotwór, byli prowadzeni dwutorowo, tj. diagnostyka 
pierwszego nowotworu odbywała się w ramach pakietu onkologicznego, a kolejnego 
prowadzona i rozliczana była przez innego specjalistę „poza pakietem” w ramach 
umowy AOS (świadczenia objęte limitami), aż do momentu ostatecznego 
potwierdzenia nowotworu i założenia kolejnej karty DiLO. Badania diagnostyczne 
wykonywane były w trybie pilnym. Zdarzały się również przypadki, że na 
posiedzenie konsylium trafiali chorzy wymagający dodatkowego diagnozowania.  
W takich sytuacjach pacjent otrzymywał skierowanie na dodatkowe badania 
diagnostyczne, w celu otrzymania rzeczywistego obrazu choroby, a koszty były 
pokrywane z budżetu Centrum. 

 (dowód: akta kontroli str.153 – 160, 309 – 312) 

CO nie poniosło kosztów związanych z dostosowaniem systemów informatycznych 
szpitala do wymogów związanych z realizacją tzw. „pakietu onkologicznego”.  
W ramach zawartej w maju 2013 r. umowy z firmą zewnętrzną na dostawę, 
konfigurację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części 
medycznej, wykonawca umowy zmodyfikował oprogramowanie dla obsługi pakietu 
onkologicznego, między innymi do obsługi karty DiLO, monitoringu etapów leczenia, 
rozliczania świadczeń w ramach pakietu.  

Do 2013 r. w Centrum działały zespoły mające na celu  podejmowanie działań  
w odniesieniu do trudnych przypadków nowotworowych. W 2013 r. w ich miejsce 
powołano multidyscyplinarne zespoły terapeutyczne72. Skład zespołów i ich zadania 
oraz czas i miejsce spotkań ustalony był w opracowaniach pod nazwą „Katalog 
Zespołów Interdyscyplinarnych”. W maju 2014 r. powołano dwóch doradców 
pacjenta pracujących na rzecz zespołów (pracownicy Działu Dokumentacji 
i Statystyki Medycznej) oraz trzy sekretarki pracujące przemiennie na rzecz 
wszystkich zespołów. W CO nie były wyodrębnione koszty działania zespołów, 
ponieważ wchodziły w ciężar kosztów dla poszczególnych komórek, w których 
powstały. 

 (dowód: akta kontroli str. 309 – 312, 407 – 408, 483 – 505) 

Jak wyjaśnił Dyrektor do najczęściej pojawiających się problemów z rozliczeniem 
świadczeń w ramach pakietu onkologicznego należały błędy w prowadzonych 
kartach DiLO (błędnie wpisane dane pacjenta lub błędne rozpoznanie), a przede 
wszystkim niska wycena niektórych procedur specjalistycznych w ramach pakietu 
diagnostycznego (np. PET).  

(dowód: akta kontroli str.153 – 160) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Centrum w zbadanym 
zakresie. 

                                                      
71 Stwierdzono na podstawie 30 wylosowanych przypadków, gdzie zestawiono koszty badań z kwotą wynagrodzenia 
otrzymaną od NFZ. 
72 Od stycznia 2015 r, w Centrum funkcjonuje 10 zespołów ukierunkowanych w zależności od rodzaju choroby nowotworowej, 
stosownie do postanowień ustawy o świadczeniach. 
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4. Obsługa kart DiLO oraz przesyłanie informacji do 
Krajowego Rejestru Nowotworów 

4.1. Obsługa Kart DiLO w lecznictwie ambulatoryjnym i lecznictwie 
szpitalnym 

Jak wyjaśnił Dyrektor Centrum prace nad dostosowaniem systemu informatycznego 
do korzystania z karty DiLO rozpoczęto w październiku 2014 r. W ich wyniku 
zaimplementowano nowe moduły związane z funkcjonowaniem pakietu  
onkologicznego (np. obsługa karty DiLO) do programu używanego przez Centrum.  

(dowód: akta kontroli str. 309 – 312, 407 – 408) 

W CO po rozpoznaniu nowotworu złośliwego niezwłocznie wystawiano karty DiLO. 
W 24 spośród 30 badanych przypadków73 data wystawienia karty DILO pokrywała 
się z datą rozpoznania histopatologicznego, a w pozostałych przypadkach różnica 
wynosiła od siedmiu dni przed74 do 16 dni po75 przedmiotowym rozpoznaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 153 – 160, 409) 

Centrum nie posiadało danych i nie prowadziło analiz dotyczących miejsca 
rozpoznania nowotworu złośliwego (AOS czy szpital). 

Jak wyjaśnił Dyrektor w związku z tym, że w ramach jednej karty DiLO pracuje wiele 
osób w ramach swojej specjalizacji oraz w oparciu o indywidualne systemy 
informatyczne i aplikację NFZ – może dochodzić do swojego rodzaju rozbieżności. 
Jednostki szpitalne mają możliwość analizowania karty DiLO przez siebie 
wystawionej lub tej, w której rozpoczęto etap SSO. Powoduje to problem natury 
technicznej do pobrania odpowiednich danych w celach statystycznych (AP-DiLO 
nie udostępnia świadczeniodawcom żadnych informacji liczbowych, które 
niewątpliwie stanowiłyby podstawę do sporządzenia statystyk w tym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 309 – 311) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Centrum w zbadanym 
zakresie.  

4.2. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów 

Ilość Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego76 wprowadzonych do KRN wynosiła 
7 519 w 2015 r. oraz 2 851 w 2016 r. (do 31 sierpnia), z czego odpowiednio 6 611 
(87,9%) i 2 673 (93,7%) dotyczyło pacjentów posiadających kartę DiLO. W 2014 r. 
zgłoszono 8 224 takie karty. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły nowych zachorowań.  
Spośród wyżej wymienionych zgłoszeń: 22 w 2014 r., 109 w 2015 r. i 96 w 2016 r. 
zostało odrzuconych z powodu błędu wprowadzającego77.  

 (dowód: akta kontroli str. 309 – 312, 409 – 411) 

W kartach DILO każdorazowo wskazywano numer i datę zgłoszenia do KRN, oraz 
prawidłowo wpisywano kod TNM78. 

(dowód: akta kontroli str. 367 – 368) 

                                                      
73 W ramach badania analizie poddano 30 przypadków wylosowanych spośród 6 572 kart DiLO wystawionych przez Centrum 
w okresie objętym kontrolą. 
74 Pacjent przebywał na oddziale szpitalnym z rozpoznanym innym nowotworem (odrębna karta DILO). 
75 Kartę DiLO założono po zabiegu chirurgicznym wykonanym w Centrum. 
76 Dalej: „KZNZ”. 
77 Status „odrzucone z błędem”. 
78 Stwierdzono na podstawie badanej próby opisanej w punkcie 2.2. 
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Centrum nie posiadało danych i nie prowadziło analiz dotyczących potwierdzeń 
histopatologicznych w kartach zgłoszonych w poszczególnych latach okresu 2013-
2016 oraz przypadków ze zgłoszonym stadium zaawansowania nowotworu79.  

dowód: akta kontroli str. 309 – 311) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Centrum w zbadanym 
zakresie. 

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 Kontroli80, wnosi o: 

1. Bieżące wprowadzanie do SZOI zmian w zakresie używanego sprzętu 
medycznego oraz zatrudnionych lekarzy i godzin udzielanych przez nich 
świadczeń w poszczególnych komórkach Centrum.   

2. Zapewnienie zgodności z obowiązującą umową z NFZ harmonogramów pracy 
lekarzy w poszczególnych poradniach Centrum. 

3. Przestrzeganie w AOS terminów wynikających z § 15 ust. 11 pkt. 1 zarządzenia 
Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ przewidzianych na wykonanie wstępnej 
diagnostyki onkologicznej. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz, dnia      stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Artur Nierebiński 

Specjalista k.p. 

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

                                                      
79 Centrum nie było zobowiązane do posiadania wskazanych danych i prowadzenia takich analiz. 
80 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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