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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata 2015-2016 (do 31 sierpnia) oraz okres opracowywania tzw. „pakietu 
onkologicznego” w 2014 r. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Zdzisław Kałamaga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKI/69/2016 
z dnia 9 września 2015 r.                                                   [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

MEDICUS X Góraś-Salata, Walerowicz, Kwiatkowska, Kozłowska, Ludew – Lekarska 
Spółka Partnerska (dalej: POZ). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Zarządu Lekarskiej Spółki Partnerskiej „Medicus X” 
Górnaś-Salata, Walerowicz, Kwiatkowska, Kozłowska, Ludew (dalej: Prezes Zarządu 
Medicus X).                                                                  [dowód: akta kontroli str. 3-4] 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W POZ prawidłowo i zgodnie z przyjętymi założeniami wdrażano pakiet 
onkologiczny. Lekarze udzielający świadczeń spełniali wymagania Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczące kwalifikacji. W przypadku podejrzenia choroby 
niezwłocznie wydawali oni karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (dalej: karty 
DiLO) oraz kierowali pacjentów do właściwych lekarzy specjalistów.  

Analiza dokumentacji medycznej 30 pacjentów, którym wystawiono karty DiLO, pod 
kątem przeprowadzenia diagnostyki w przypadku podejrzeń wybranych typów 
nowotworów2 wykazała, że 80% zlecono podstawowe badania diagnostyczne,  
a niezlecenie ich u sześciu pacjentów uzasadnione było względami medycznymi. 

W dokumentacji medycznej zamieszczono informacje o chorobach przewlekłych, 
dokonywano wpisu o podejrzeniu choroby nowotworowej oraz datę wydania Karty 
DiLO. Nie we wszystkich przypadkach przedstawiono pełne informacje o ogólnym 
stanie zdrowia pacjenta (pomijano wpisanie niektórych informacji, dotyczących np. 
przebytych poważnych chorób, szczepień, uczuleń czy obciążeń dziedzicznych).  

Lekarze POZ prowadzili działania ukierunkowane na zapobieganie chorobom 
nowotworowym. 
 

                                                      
1 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. 
2 Pacjenci z podejrzeniami nowotworu gruczołu krokowego, jelita grubego, szyjki macicy, gruczołu piersiowego. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Spełnianie przez świadczeniodawców wybranych wymogów, w tym pakietu 
onkologicznego. 

1.1. Kwalifikacje lekarzy oraz struktura wiekowa osób objętych opieką lekarza POZ. 

Stan zatrudnienia w POZ nie zmieniał się w okresie objętym kontrolą. Zatrudnionych 
(na pełny etat, na czas nieokreślony) było siedmiu lekarzy – dwóch ze specjalizacją 
z medycyny rodzinnej, trzech ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrznych, 
jeden pediatra i jeden lekarz bez specjalizacji (o stażu pracy ponad 20 lat). Lekarze 
ci tworzyli listy aktywnych pacjentów. Ponadto w POZ dwóch lekarzy pracowało na 
podstawie umów kontraktowych po trzy godziny tygodniowo (nie podlegali oni 
wyborowi wg deklaracji pacjentów).  

[dowód: akta kontroli str. 106] 
Lekarze POZ obejmowali opieką: 
- w 2014 r.: w styczniu – 14877 pacjentów, w czerwcu – 14940, 
- w 2015 r.: w styczniu – 13989, w czerwcu – 13973, 
- w 2016 r.: w styczniu – 13811, w czerwcu – 13763. 
Liczba pacjentów objętych opieką jednego lekarza wynosiła średnio w styczniu  
2014 r. – 2450 pacjentów, w styczniu 2015 r. – 2290, w styczniu 2916 r. – 2242 
pacjentów3. Żaden z lekarzy nie opiekował się liczbą pacjentów większą niż 25004. 

[dowód: akta kontroli str. 5-11] 

Pacjentom zapisanym na liście aktywnej w poradni, udzielono łącznie w okresie 
kontrolowanym: 
- w styczniu 2014 r. – 5 826 porad ambulatoryjnych w poradni i 103 porady podczas 
wizyt domowych (łącznie 5 929) 
- w czerwcu 2014 r. – 5 426 i 48 wizyt (5 474) 
- w styczniu 2015 r. – 6 196 i 66 wizyt (6 262) 
- w czerwcu 2015 r. – 6 359 i 41 wizyt (6 400) 
- w styczniu 2016 r. – 5 897 i 72 wizyty (5 969) 
- w czerwcu 2016 r. – 6 211 i 70 wizyt (6 281) 
Lekarze zatrudnieni w POZ podczas wizyty pacjentów w poradni oraz w czasie wizyt 
domowych zlecali m.in. następujące badania diagnostyczne: 
- badania biochemiczne i immunochemiczne:  
       - w 2014 r.: styczeń – 2 600, czerwiec – 2 690 
       - w 2015 r.: styczeń – 2 873, czerwiec – 2 918 
       - w 2016 r.: styczeń – 3 166, czerwiec – 4 159  
- badania hematologiczne:  
       - w 2014 r.: styczeń – 803, czerwiec – 807,  
       - w 2015 r.: styczeń – 845, czerwiec – 761, 
       - w 2016 r.: styczeń – 876, czerwiec – 862 
- badania USG:  
        - w 2014 r.: styczeń – 100, czerwiec – 72 
        - w 2015 r.: styczeń – 97, czerwiec – 96,  
        - w 2016 r.: styczeń – 104, czerwiec – 140  
- PSA:  
        - w 2014 r.: nie zlecano tych badań,  

                                                      
3 W obliczeniach nie uwzględniono pacjentów, którzy wybrali lekarza bez specjalności. 
4 Zgodnie z § 13 ust. 1 zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  
17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń  
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, liczba świadczeniobiorców objętych opieką jednego lekarza nie 
powinna przekroczyć 2 750 osób. 
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        - w 2015 r.: styczeń - 42, czerwiec – 37, 
        - w 2016 r. styczeń – 25, czerwiec – 49,  
- na krew utajoną metodą biochemiczną:  
        - w 2014 r.: styczeń – 28, czerwiec – 16,  
        - w 2015 r.: styczeń – 19, czerwiec – 10 
        - w 2016 r.: styczeń – 21, czerwiec – 25. 

[dowód: akta kontroli str. 172] 

POZ nie dysponował danymi dotyczącymi skierowań na badania z zakresu 
gastroskopii i kolonoskopii. 
Prezes Zarządu Medicus X wyjaśniła, że lekarze mogą kierować pacjentów na 
badania gastroskopowe i kolonoskopię, ale nie sprawozdają do NFZ ilości wydanych 
skierowań ani nie finansują tych badań ze stawki kapitacyjnej. Nie ma także 
obowiązku zawierania umów z pracowniami endoskopowymi. Nie można zatem 
wygenerować z systemu ilości wydanych skierowań na gastroskopię i kolonoskopię 
(…). 

[dowód: akta kontroli str. 170] 

W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2016 r. mimo zmniejszenia liczby 
pacjentów o 7,4% wzrosła liczba udzielanych porad lekarskich z 5 474 do 6 281 
(13%). Wzrosła liczba zlecanych badań biochemicznych i immunologicznych  
(o 37%), hematologicznych, USG i PSA. 

 [dowód: akta kontroli str. 172] 

Łączny koszt badań diagnostycznych zleconych na zewnątrz wynosił: 
- w 2014 r. – 278 694,40 zł, 
- w 2015 r. – 308 648,70 zł, 
- w 2016 r. (do czerwca) – 157 619,00 zł. 
We własnym zakresie wykonywano część badań USG. Ich koszty wynosiły: 
- w 2014 r. – 24 350,00 zł, 
- w 2015 r. – 29 850,00 zł, 
- w 2016 r. (do czerwca) – 16 050,00 zł. 
Cena badania USG wykonanego we własnym zakresie wynosiła 50 zł. 

[dowód: akta kontroli str. 184] 

Pięciu z siedmiu lekarzy zatrudnionych w POZ brało udział w kursach i szkoleniach 
dotyczących m.in. wykrywania chorób nowotworowych5. 
Prezes Zarządu Medicus X przedstawiła trzy certyfikaty uczestnictwa w kongresach 
„Akademii po dyplomie” organizowanych przez Medical Tribune Polska, wpisanego 
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Warszawie oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji „Pediatria przez przypadki”, 
na których przedstawiano problematykę diagnozowania i leczenia niemowląt i dzieci. 

 [dowód: akta kontroli str. 107-110] 

Lekarz Dorota K. przedstawiła dwa certyfikaty uczestnictwa w kongresach „Akademii 
po dyplomie” oraz poinformowała, że w latach 2014-2016 nie brała udziału  
w kursach typowo onkologicznych, lecz w trakcie trzydniowych kongresów 
pediatrycznych w Warszawie w roku 2015 i 20166 były poruszane tematy niektórych 
nowotworów wieku dziecięcego. Także w trakcie kursu w zakresie geriatrii  
w Lublinie poruszano specyfikę chorób nowotworowych w wieku podeszłym. Na 
Kongresie Medycyny Rodzinnej w czerwcu 2016 r. przedstawiano również tematy 
onkologiczne. 

[dowód: akta kontroli str. 112-114] 

                                                      
5 Krystyna G-S. poinformowała, że w latach 2014-2016 nie uczestniczyła w szkoleniach dotyczących wykrywania 
chorób nowotworowych, a Beata S. nie przedstawiła informacji na temat udziału w szkoleniach. 
6 W szkoleniach tych uczestniczyła również Prezes Zarządu Medicus X. 
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Lekarz Małgorzata W. poinformowała, że brała udział w szkoleniach onkologicznych 
dotyczących wykrywania chorób nowotworowych i innych problemów 
onkologicznych, których organizatorami byli: 

 Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskie-Curie  
w Warszawie – szkolenie w dniu 11 grudnia 2014 r. dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej z zakresu onkologii, 

 Polska Unia Onkologii z Fundacją PZU – szkolenie (…) w zakresie 
psychoonkologii w dniu 19 marca 2016 r. 

 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – szkolenia dotyczące 
układu moczowo-płciowego u mężczyzn pracujących w wieku od 45 roku życia 
organizowane w Kielcach współfinansowane ze środków unijnych. Ww. brała 
również udział (trzykrotnie) w szkoleniach internistycznych, które częściowo 
obejmowały tematykę chorób nowotworowych organizowanych przez 
Towarzystwo Internistów Polskich. 

Podczas ww. szkoleń przekazywano m.in. informacje na temat epidemiologii, 
profilaktyki i diagnostyki leczenia różnego typu nowotworów, najważniejszych 
niepożądanych objawów leczenia przeciwnowotworowego oraz stanów nagłego 
zagrożenia w onkologii, opieki terminalnej, zasad pomocy psychologicznej oraz 
przekazywania informacji chorym i rodzinie. 

[dowód: akta kontroli str. 115-123] 

Lekarz Andrzej L. przedstawił trzy certyfikaty uczestnictwa w Kongresie Polskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej w 2009, 2010 i 2015 r. 

[dowód: akta kontroli str. 124-125] 

Lekarz Joanna K. poinformowała o uczestnictwie w szkoleniu w zakresie onkologii 
dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 11 grudnia 2014 r. oraz w warsztatach  
w zakresie psychoonkologii 21 lutego 2015 r. Tematyka onkologiczna była również 
poruszana na szkoleniach w listopadzie 2009 r. na temat „Choroby układu 
oddechowego w radiogramach”, w dniach 8-9 kwietnia nt. „postępy w chorobach 
wewnętrznych” i 16 listopada 2013 r. w ramach „Lubelskiej Jesieni Internistycznej” 

[dowód: akta kontroli str. 129] 

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

Kwalifikacje lekarzy oraz liczba pacjentów objętych opieką lekarzy POZ spełniały 
wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.  

2. Działania związane z diagnostyką chorób nowotworowych w podstawowej 
opiece zdrowotnej. 

W okresie objętym kontrolą lekarze POZ zlecili pacjentom wykonanie 163 120 
badań diagnostycznych, w tym: w 2014 r. – 69 458, w 2015 r. – 57 853, w 2016 r. – 
35 809 badań. 

Średni koszt badań na jednego pacjenta objętego opieką lekarską w POZ7 wynosił: 
- w 2014 r. – 20,40 zł 
- w 2015 r. – 24,20 zł 
- w 2016 r. – 25,14 zł8 

[dowód: akta kontroli str. 5-11,169,184] 

                                                      
7 Łącznie z kosztami badań USG wykonywanymi we własnym zakresie 
8 Średnioroczny koszt badań na jednego pacjenta obliczono na podstawie rzeczywistych kosztów badań za  
I półrocze 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą poszczególni lekarze POZ wystawili od 0 do 21 kart 
DiLO9. Łącznie wydano 59 kart DiLO i po wystawieniu miesięcznych faktur do 
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach zapłacił POZ za  
54 karty kwotę 2700 zł10. 

[dowód: akta kontroli str. 131-161, 169] 

Udzielając wyjaśnień Prezes Zarządu Medicus X poinformowała, że (…) różnica  
5 kart wynika z pomyłkowego sprawozdania kart DiLO przez lekarzy. 
Sprawozdawczość wymaga „kliknięcia” numeru 501000000001 przy poradzie 
związanej z wystawieniem karty DiLO, natomiast przy innych poradach 
sprawozdawane są numery z końcówkami np. 501000000021, 501000000102 (…) 
itd. Wystarczy, że lekarz sprawozdając „kliknął” na inny numer (np. o jeden wiersz 
wyżej, czy niżej) i porada została sprawozdana jako zwykła porada płacona przez 
NFZ ze stawki kapitacyjnej. Na dowód tego załączam wydruk historii choroby 
pacjentki U.Z. z 28 maja 2015 r., której lekarz prawidłowo wydała kartę DiLO, ale 
pomyłkowo sprawozdała numer 501000000077 zamiast 501000000001. 
Przy udzieleniu dziennie przez lekarza 40-50 porad, lekarz może zawsze popełnić 
błąd przy sprawozdawaniu, gdyż z przyzwyczajenia codziennie „klika” na inne 
numery niż te, wymagane w karcie DiLO. 
Jest to oczywiście strata finansowa dla naszej przychodni, gdyż karty zostały 
prawidłowo pacjentowi wydane, a nie otrzymaliśmy za to zapłaty. Biorąc jednak 
wielkość kwoty tj. 250 zł za 5 kart DiLO w skali 2 lat, nie będziemy ubiegać się  
w NFZ o wypłatę tych środków, bo wymagałoby to wielu korekt. 

[dowód: akta kontroli str. 183] 

Wystawienie kart DiLO było poprzedzone rozmową z pacjentem (wywiadem 
lekarskim), wykonaniem badań diagnostycznych i odnotowaniem wyników wywiadu  
i badań diagnostycznych w indywidualnej dokumentacji medycznej11. 

Łączne koszty badań pacjentów, którym wystawiono karty DiLO wyniosły  
4 260,30 zł. 

[dowód: akta kontroli str. 173-182, 227-233] 

Odnosząc się do kwestii wskaźników rozpoznania nowotworów (potwierdzenia 
podejrzenia nowotworu) Prezes Zarządu Medicus X wyjaśniła: Lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej wystawiający pacjentowi kartę DiLO uzyskuje zazwyczaj 
informację o potwierdzeniu nowotworu złośliwego na podstawie dokumentacji 
medycznej przedstawionej przez pacjenta lub jego rodzinę w czasie kolejnych wizyt 
w przychodni. Zwykle pacjenci przynoszą karty informacyjne leczenia szpitalnego, 
wyniki badań obrazowych i histopatologicznych. Dodatkowo lekarz korzysta  
z dostępnych informacji w AP-DILO12, gdzie tabelarycznie umieszczone są dane 
dotyczące bieżącego i następnego etapu diagnostyki leczenia. Należy jednak 
podkreślić, że na podstawie samych danych z AP-DILO nie zawsze może  
u wszystkich pacjentów wywnioskować, czy został u nich już rozpoznany nowotwór 
złośliwy. Dlatego tak ważna jest informacja od samych pacjentów. Należy jednak 
stwierdzić, że są także pacjenci, którzy nie zgłaszają się w przychodni od czasu 
wydania im karty DiLO. Stąd lekarze, którzy nie mają informacji zwrotnej od 
wszystkich pacjentów lub z AP-DILO pozwalającej na 100% potwierdzenie 
nowotworu złośliwego nie mogą sami wyliczyć, jaki mają wskaźnik wykrywalności 
nowotworów. Proces diagnostyczny i leczniczy powinien zakończyć się zwrotem 

                                                      
9 Liczba kart DiLO wystawionych przez poszczególnych lekarzy wynosiła: 0, 1, 2, 3, 13, 19, 21. 
10 Obliczenia kontrolera na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ. 
11 Opis prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zwarty jest w dalszej części wystąpienia. 
12 System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – przypis kontrolera. 
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karty DiLO do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Informuję, że do naszej 
przychodni nie została dotychczas zwrócona żadna karta DiLO. 

[dowód: akta kontroli str. 226] 

Spośród 59 osób, którym wydano karty DiLO, u 37 potwierdzono chorobę 
nowotworową, a u 8 wykluczono ją. Sześciu pacjentów było w trakcie diagnostyki.  
W ośmiu przypadkach nie było informacji o potwierdzeniu nowotworu lub braku 
takiego potwierdzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 173-182, 227-233] 

Wyjaśniając, czy i jakie badania powinny być dodane do wykazu badań 
diagnostycznych zleconych przez lekarza POZ w celu lepszego diagnozowania 
chorych z podejrzeniem nowotworu, lekarze POZ przedstawili następujące opinie: 

 Dorota K.: Ważniejszym problemem niż zakres badań diagnostycznych (…) jest 
długi czas oczekiwania na niektóre badania jak: USG, gastroskopia, 
kolonoskopia. W związku z postępem medycyny można rozważyć dodanie do 
katalogu badań (wraz z ich finasowaniem przez NFZ) niektórych badań 
tomograficznych, jak tomografia głowy czy jamy brzusznej. 

[dowód: akta kontroli str. 114] 

 Małgorzata W.: (…) Nie ma konieczności dodawania kolejnych badań 
diagnostycznych (…). Słusznym rozwiązaniem byłoby wyszkolenie dodatkowej 
kadry medycznej w postaci lekarzy internistów i pediatrów do pracy  
w przychodniach POZ. (…) Lekarz powinien mieć więcej czasu dla 
pojedynczego pacjenta, dokładnego zebrania wywiadu, działań profilaktycznych 
w tym także profilaktyki chorób nowotworowych, szczegółowego badania 
lekarskiego i prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ wszystkie te 
działania wymagają czasu, który skraca się wraz ze wzrostem liczby 
zadeklarowanych pacjentów. 

[dowód: akta kontroli str. 122] 

 Andrzej L.: Zakres badań (…) jest w zasadzie wystarczający i pozwala na 
przeprowadzenie wstępnej diagnostyki i odpowiednie pokierowanie pacjenta, 
chociaż można by ten zakres nieco zwiększyć o: 

 oznaczenie wolnego PA – przynajmniej w sytuacjach niejednoznacznego 
wyniku PSA całkowitego lub, gdy istnieje podejrzenie, że rzeczywiście 
mamy do czynienia z nowotworem, 

 USG jąder – przynajmniej u tych chłopców i młodych mężczyzn z dodatnim 
wywiadem rodzinnego występowania nowotworów złośliwych, 

 USG piersi u kobiet, 

 badanie cytologiczne – aktualny wynik tego badania (kopia lub jeśli jest 
możliwe oryginał) powinien dotrzeć i znajdować się w dokumentacji lekarza 
POZ do którego jest zapisana pacjentka, niezależnie czy pacjentka korzysta 
z Poradni Ginekologicznej mającej umowę z NFZ czy nie. 

[dowód: akta kontroli str. 162] 

 Lekarz Beata S.: (…) Wykaz badań (…) jest wystarczający (…). Bardziej 
racjonalne jest zwiększenie liczby lekarzy POZ i zmniejszenie ilości pacjentów 
przypadających na jednego lekarza. W obecnym systemie lekarz pracuje 
każdego dnia pod dużą presją czasu, związana z ilością przyjmowanych 
pacjentów. Rozładowanie kolejek na poziomie POZ skutkowałoby też 
wcześniejszym zgłaszaniem się do „swoich” lekarzy, zwłaszcza przez pacjentów 
nie leczonych przewlekle a zaniepokojonych dolegliwościami lub też po prostu 
na planowe wizyty profilaktyczne realizowane zgodnie z potrzebami danego 
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pacjenta. (…) Szeroko zakrojone kampanie społeczne w mediach dotyczące 
wczesnego zgłaszania się do lekarzy w razie występowania określonych 
dolegliwości oraz programy profilaktyczne kierowane do określonych grup 
ludności są dużo bardziej potrzebne niż zwiększenie ilości badań w POZ. 

[dowód: akta kontroli str. 163] 

Pozostali lekarze uznali, że obecnie obowiązujący wykaz badań diagnostycznych  
w podejrzeniu choroby nowotworowej jest wystarczający. 

[dowód: akta kontroli str. 122-123, 126, 129-130, 162-166, 222-224] 

Odnosząc się do kwestii, czy wprowadzenie w POZ telekonsultacji lekarzy 
rodzinnych z onkologami, tak jak to ma miejsce od 1 października 2015 r.  
w przypadku kardiologów i geriatrów, w celu wsparcia lekarzy POZ w wykrywaniu 
chorób nowotworowych byłoby korzystnym rozwiązaniem, lekarze POZ przedstawili 
następujące opinie: 

 Dorota K.: Pomysł (…) wydaje się godny rozważenia. Każda konsultacja  
z lekarzem specjalistą może być wartościowa. (...) Ważne byłyby szczegóły 
organizacyjne ich wprowadzenia, zwłaszcza w kontekście ogromnego 
przeciążenia pracą lekarzy onkologów (…). 

[dowód: akta kontroli str. 114] 

 Małgorzata W.: Wprowadzenie telekonsultacji byłoby słusznym rozwiązaniem 
jednak wiąże się to również z wykorzystaniem czasu pracy lekarza POZ  
i onkologa na dodatkowe czynności. Uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem 
byłoby pominięcie drukowania, kserowania, przekazywania kart DiLO 
pacjentowi, umieszczania ksero karty DiLO w dokumentacji pacjenta. Najlepiej 
byłoby bezpośrednio przesłać drogą elektroniczną karty DiLO do ośrodka 
onkologii, który poinformuje pacjenta o terminie konsultacji. Chory nie krąży po 
ośrodku onkologii w celu rejestracji, ustalenia terminu wizyty. 

[dowód: akta kontroli str. 122] 

 Joanna K.: (…) Być może byłoby to korzystne rozwiązanie, ale w istniejącej 
rzeczywistości bardzo dużej liczby pacjentów, stałego braku czasu na 
wypełnienie już istniejących zadań (ok. 10 minut na przeprowadzenie wywiadu, 
badania, opisanie tego w dokumentacji, wystawienie recept, skierowań na 
badania, druków ZLA, innych skierowań np. DiLO, rozmowy z pacjentem, jego 
rodziną) jest raczej niemożliwe do zrealizowania. 

[dowód: akta kontroli str. 129] 

 lekarz Beata S.: Sam pomysł jest bardzo obiecujący (…). Moje wątpliwości 
budzi jedynie czas jaki mielibyśmy poświęcić na tą formę komunikacji, w ramach 
naszego czasu pracy? Po pracy? Może udałoby się to połączyć z możliwością 
elektronicznego przekazywania kart onkologicznych do ośrodków 
referencyjnych, uzyskując potwierdzenie również drogą elektroniczną, co 
skróciłoby drogę z POZ do onkologii a informacje o terminie konsultacji pacjent 
otrzymywałby telefonicznie już z konkretnego ośrodka diagnostycznego. 

[dowód: akta kontroli str. 164] 

Pozostali lekarze uznali, że wprowadzenie w POZ telekonsultacji lekarzy rodzinnych 
z onkologami byłoby interesujące i pomocne w rozpoznawaniu przypadków 
nowotworów u pacjentów. 

[dowód: akta kontroli str. 126, 162-166, 222-224] 

 

 



 

9 

POZ nie posiadał własnego laboratorium. Badania diagnostyczne zlecane przez 
POZ wykonywane były w następujących podmiotach: 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, na podstawie umowy 
zawartej 12 października 2006 r. na wykonywanie badań mammograficznych. 
Poprzez zawarcie czterech aneksów rozszerzono zakres o badania 
rentgenowskie, kolonoskopowe, ultrasonograficzne oraz elektrokoagulację; 

 „Diagnostyka” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, na podstawie 
umowy zawartej 1 kwietnia 2010 r. na wykonywanie następujących badań 
analitycznych ujętych w załączniku do umowy: badania podstawowe  
i biochemiczne, badania kału, markery odczynów zapalnych i chorób 
reumatologicznych, diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca, 
hematologia, serologia, diagnostyka chorób tarczycy, hormony płciowe i inne 
badania ginekologiczne, diagnostyka anemii, cukrzycy, osteoporozy i zaburzeń 
kostnych, hormony i metabolity, diagnostyka chorób nowotworowych, układ 
krzepnięcia, immunoglobiny, składniki dopełniacza i inne enzymy, badania  
z moczu, infekcje, toksykologia (leki, metale), autoimmunologia, alergologia 
(szeroki zakres) oraz mikrobiologia z antybiogramem.  

 „Bezpieczna Radiologia” Dominik R. ze Skarżyska – Kamiennej, na podstawie 
umowy zawartej 8 lutego 2012 r. na wykonanie zdjęć rentgenowskich; 

 „ALAB Laboratoria” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy13 
zawartej  12 października 2015 r. na wykonywanie następujących badań 
diagnostycznych: analityka lekarska, hematologia serologia grup krwi, 
koagulacja, biochemia kliniczna, markery nowotworowe, przeciwciała  
i autoprzeciwciała, immunoserologia chorób zakaźnych, toksykologia oraz 
zakres badań mikrobiologicznych układu wydalniczego, górnych i dolnych dróg 
oddechowych, układu pokarmowego, narządu wzroku, skóry, układu moczowo-
płciowego, płynów ustrojowych, materiałów pobranych chirurgicznie, posiewów, 
diagnostyki gruźlicy. 

 Specjalistyczny Gabinet Lekarski Jarosław B. w Skarżysku – Kamiennej na 
podstawie umowy podpisanej 8 listopada 2005 r. na wykonywanie badań 
ultrasonograficznych; 

 „ESKU-LAB” Laboratorium Diagnostyki Medycznej z siedzibą w Kielcach, na 
podstawie umowy podpisanej 10 listopada 2005 r. na świadczenie usług  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. 

 Prywatny Gabinet Lekarski Jacek P. w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie 
umowy podpisanej 22 grudnia 2014 r. na wykonywanie badań 
ultrasonograficznych; 

 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku – Kamiennej na podstawie umowy 
zawartej 9 listopada 2005 r. (aneksowanej), na wykonywanie badań diagnostyki 
obrazowej RTG i USG. 

[dowód: akta kontroli str. 12-105] 

POZ nie wprowadził dla lekarzy zasad kierowania na badania i nie określił dla nich 
limitów skierowań na badania diagnostyczne (ilościowych ani wartościowych).  
Udzielając wyjaśnień Prezes Zarządu Medicus X poinformowała, że nigdy nie 
stosowano żadnych limitów (ani ilościowych ani wartościowych). Nasza przychodnia 
miała zawsze najwyższe współczynniki wykonalności badań wymagane przez NFZ. 
Każdy z lekarzy pracujących w przychodni ma kilkudziesięcioletni staż pracy  
i doświadczenie zawodowe, dlatego jako prezes nie ingeruję w zlecane przez 
lekarzy badania – każdy lekarz podejmuje samodzielne decyzje diagnostyczne  
i terapeutyczne i za nie odpowiada. 

                                                      
13 Na podstawie tej umowy było możliwe wykonywanie również szerokiego zakresu badań alergologicznych  
i genetycznych. 
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Wyjaśnienia te zostały potwierdzone przez pozostałych lekarzy zatrudnionych  
w POZ. 

[dowód: akta kontroli str. 111, 114, 123, 126, 129, 165] 

Lekarze POZ w ramach działań związanych z prewencją nowotworową pouczali 
pacjentów o czynnikach ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. 
Prezes Zarządu Medicus X poinformowała, że prowadzi w powiecie skarżyskim 
działania mające na celu prewencję nowotworową u dzieci. Jestem 
pomysłodawczynią i inicjatorką współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda i co 
roku przeprowadzana jest akcja pod hasłem „Stop nowotworom u dzieci” polegająca 
na wykonywaniu bezpłatnych profilaktycznych badań ultrasonograficznych węzłów 
chłonnych i tarczycy oraz USG jamy brzusznej i miednicy, a u chłopców także worka 
mosznowego u dzieci od 9 miesiąca życia do 6 lat. Badania wykonują doświadczeni 
w badaniu dzieci lekarze specjaliści z zakresu radiologii. Dotychczas przebadano 
kilkaset dzieci. 
Poradnia prowadzi od wielu lat szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy. Refundowane z budżetu 
państwa szczepionki Silgard i Cervarix są na bieżąco dostępne w punkcie 
szczepień. 
Zlecam swoim pacjentom profilaktyczne badania laboratoryjne i ultrasonograficzne, 
kieruję do Poradni Genetycznej dzieci z rodzin obciążonych chorobami 
nowotworowymi i pouczam rodziców aby obserwowali u dzieci zmiany barwnikowe 
na skórze (…), wykonuję (…) badania bilansowe w czasie których sprawdzam 
obwodowe węzły chłonne a u chłopców obecność jąder w worku mosznowym. 
Ww. poinformowała ponadto, że obejmuje swoją opieką najmłodszych pacjentów  
w przychodni (…). W czasie funkcjonowania szybkiej diagnostyki onkologicznej nie 
wystąpił przypadek podejrzenia [u nich] nowotworu i nie była wystawiana karta 
DiLO. 

[dowód: akta kontroli str. 111] 

Lekarz Dorota K. wyjaśniła, że w czasie codziennych spotkań z pacjentami temat 
zdrowego stylu życia, czynników rozwoju chorób nowotworowych i cywilizacyjnych 
jest stale obecny. Jednak w trakcie kilkunastominutowej wizyty nie sposób jest 
omówić całego zagadnienia. Brakuje bardzo materiałów edukacyjnych dla pacjentów 
opracowanych np. przez Ministerstwo Zdrowia. Obecnie posiłkujemy się tylko 
materiałami dostarczanymi przez firmy farmaceutyczne (…). Efekty takiej edukacji 
są widoczne w przypadku kobiet nauczonych samobadania piersi, które często 
pierwsze zauważają niepokojące objawy mogące mieć związek z rakiem piersi. 
Przypominamy regularnie pacjentkom o wykonywaniu rutynowej cytologii, jako 
profilaktyki szyjki macicy. Proponujemy młodym pacjentkom (…) szczepienia 
przeciw brodawczakowi wywołującemu raka szyjki macicy. Pytamy regularnie  
o krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego czy dróg rodnych u kobiet 
w wieku pomenopauzalnym, które mogą być objawem raka jelita grubego lub trzonu 
macicy. 

[dowód: akta kontroli str. 114] 

Lekarz Małgorzata W. poinformowała, że pacjenci pouczani są o czynnikach ryzyka 
(…) i informowani o konieczności wykonywania badań profilaktycznych w kierunku 
raka piersi, jelita grubego, narządów rodnych u kobiet, prostaty u mężczyzn a także 
obserwacji zmian skórnych. Zalecane są także wszystkie dostępne akcje 
profilaktyczne, o których zawiadamiani są pacjenci. 

[dowód: akta kontroli str. 123] 
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Lekarz Krystyna G-S poinformowała, że przy kierowaniu na badania kontrolne 
zawsze pytam pacjenta o obciążenia genetyczne, w tym choroby nowotworowe  
i dopiero wystawiam stosowne skierowania. 

[dowód: akta kontroli str. 126] 

Lekarz Joanna K. poinformowała m.in., że w trakcie wywiadu pytam pacjentki  
o badania mammograficzne, o termin ostatniej kontroli ginekologicznej i wyniku 
cytologii, o obecność nieprawidłowych krwawień z narządu rodnego. Mężczyźni są 
pytani o badanie prostaty (…) i ewentualną potrzebę takiego badania w POZ czy też 
u urologa. Wszyscy pacjenci są pytani o niepokojące objawy takie jak obecność krwi 
w stolcu, oczu, plwocinie, zmianę rytmu wypróżnień, przewlekłą chrypkę, uczucie 
przeszkody w gardle, niepokojące zmiany na ciele, w piersiach, w okolicach węzłów 
chłonnych. Pacjenci są również pytani o samobadanie (ewentualna porada w tym 
zakresie), o obecność czynników ryzyka takich jak palenie papierosów, 
nieprawidłowa dieta, doustna antykoncepcja, występowanie chorób nowotworowych 
w rodzinie pacjenta. (…) Pacjentom zalecam zaprzestanie palenia papierosów, 
proponuję i wdrażam terapię leczenia uzależnienia od nikotyny, zalecam aktywny 
tryb życia (…), dietę (…), normalizację masy ciała, uczestnictwo w akcjach 
profilaktycznych (…). Wydaję skierowania do Poradni Chorób Genetycznych  
w przypadku występowania chorób nowotworowych w rodzinie pacjenta. 
Wszystko staram się robić na pierwszej wizycie i na kolejnych, jeśli istnieje taka 
potrzeba. Większość informacji, przy braku niepokojącego wywiadu i czynników 
ryzyka opisuję jako „porada”. 

[dowód: akta kontroli str. 129-300] 

Lekarz Andrzej L. – W przychodni (…) obowiązuje elektroniczny system 
prowadzenia dokumentacji. Pracuję na programie KAMSOFT-u. Na indywidualnej 
stronie pacjenta istnieje wiele zakładek, w tym zakładka „przypomnienia” (…)  
w której wpisuję istotne informacje dotyczące pacjenta, np. wzrost, wagę, 
ewentualne uczulenia i istotne informacje z wywiadu (np. rodzinne obciążenia 
cukrzycą, schorzenia sercowo-naczyniowe czy onkologiczne. Istnieje możliwość 
uzupełniania i korygowania tych informacji. Otwierając dokumentację pacjenta, jako 
pierwsze otwiera się właśnie okno „przypomnienia”(…). Niezależnie od powodu 
wizyty, od razu mam informację o tym, czy jest to pacjent szczególnego ryzyka, czy 
wymaga częstszych kontroli, czy częstszego wykonania badań. 

[dowód: akta kontroli str. 162] 

Lekarz Beata S. – (…) Przeprowadzam z pacjentami rozmowy o czynnikach ryzyka 
chorób nowotworowych i cywilizacyjnych. Dzielę się z pacjentami moją wiedzą  
w tym zakresie, udostępniam im materiały edukacyjne, zachęcam do zmiany trybu 
życia, zdrowej diety, aktywności fizycznej. Jeśli trzeba służę swoim prywatnym 
czasem, np. nauczyłam wiele osób jak korzystać z dobrodziejstw Nordic Walking. 
Udostępniam pacjentom przepisy zdrowej kuchni na Profilu Fb, wspieram  
w procesie odchudzania. Umiem wykonać samobadanie piersi i uczę tego moje 
pacjentki. Zawsze pytam o wizyty u ginekologa i badania cytologiczne. 

[dowód: akta kontroli str. 166] 

Na podstawie badania dokumentacji losowo wybranych 30 pacjentów objętych 
opieką lekarza POZ, którym w 2015 r. i 2016 r. wydano kartę DiLO ustalono, że 
lekarze przeprowadzali z pacjentami rozmowy dot. podejrzenia choroby 
nowotworowej i zlecali wykonanie badań wczesnej diagnostyki. 
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W wywiadzie dot. ogólnego stanu zdrowia w dokumentacji medycznej pacjentów nie 
zamieszczono wszystkich istotnych informacji, co opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego w sekcji „ustalone nieprawidłowości”.  

W każdym z 30 badanych przypadków zamieszczono informacje o chorobach 
przewlekłych oraz datę wydania Karty DiLO, a także wpis o rozpoznaniu choroby 
(podejrzeniu choroby nowotworowej) z podaniem kodu jednostki chorobowej  
w klasyfikacji ICD-10. 

W okresie pięciu lat poprzedzających wydanie kart DiLO wykonano ww. pacjentom 
m.in. następujące badania: 

 badanie per rectum: wykonano siedmiu pacjentom, w trzech przypadkach 
uznano, że nie ma wskazań dla takiego badania, a pozostałym nie wykonywano 
tego badania, 

 badanie gruczołu piersiowego (i/lub instruktaż samobadania piersi) wykonano  
ośmiu pacjentkom14, 

 badania cytologiczne: wykonano u siedmiu kobiet, w pięciu przypadkach 
uznano, że brak jest wskazań do takiego badania, 

 kolonoskopia: wykonano sześciu pacjentom, 

 gastroskopia: wykonano 10 pacjentom, 

 badanie na obecność krwi utajonej: wykonano 10 pacjentom, 

 RTG płuc: wykonano 24 pacjentom. 
 [dowód: akta kontroli str. 167-168, 185-221] 

Wystąpił jeden przypadek rozpoznania raka jelita grubego. Oprócz innych badań 
pacjentowi zlecono również badanie na obecność krwi utajonej. 

[dowód: akta kontroli str. 168, 173] 

W sześciu przypadkach (z 30 badanych) nie zamieszczono w dokumentacji 
medycznej informacji o wykonanych badaniach diagnostycznych w związku  
z podejrzeniem nowotworu złośliwego: po jednym przypadku w sytuacji podejrzenia 
raka jelita grubego (badanie na obecność krwi utajonej) lub nowotworu gruczołu 
krokowego (badanie per rectum), po dwa przypadki  nowotworu narządów rodnych 
(cytologia) lub nowotworu piersi (usg, mammografia). 

[dowód: akta kontroli str. 167-168, 185-221] 

Udzielając wyjaśnień dot. zlecania takim pacjentom badań na obecność krwi 
utajonej lekarz Dorota K. poinformowała, że w przypadku podejrzenia raka jelita 
grubego, bardzo często mamy do czynienia z makroskopowymi objawami 
krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (smolisty stolec, świeża 
krew w stolcu). Wtedy wykonanie badania na krew utajoną wydaje się mało celowe. 
Można bowiem założyć sytuację, że ewentualny (np. chwilowo) ujemny nie może 
nas uspokoić i dalsza diagnostyka i tak jest konieczna. (…) To badanie ma większą 
wartość jako przesiewowe u pacjentów bez ewidentnych, niepokojących objawów  
i przy objawach wczesnych. 

[dowód: akta kontroli str. 222] 

Podejrzenie nowotworu gruczołu krokowego stwierdzono u czterech pacjentów. 
Badanie per rectum wykonano u jednego pacjenta, w jednym przypadku brak było 
wpisu o takim badaniu. Pozostałym dwóm pacjentom nie wykonano takiego 
badania. Wszystkim ww. pacjentom wykonano badanie PSA. 

[dowód: akta kontroli str. 167, 173, 178-179] 

                                                      
14 W grupie 30 wylosowanych pacjentów było 17 kobiet. 
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Wg opinii lekarza Doroty K. badanie gruczołu krokowego per rectum daje nam 
informację, czy gruczoł krokowy jest powiększony czy nie. Jeżeli jest powiększony, 
to badanie nie przesądza o charakterze przerostu – łagodny czy nowotworowy. 
Pacjent z wysokim PSA (które też w 100% nie przesądza o rozpoznaniu nowotworu 
gruczołu krokowego) a bez powiększenia stercza i tak jest do dalszej diagnostyki. 

[dowód: akta kontroli str. 222] 

Podejrzenie nowotworu w obrębie narządów rodnych stwierdzono u dwóch 
pacjentek15. W jednym przypadku zlecono wykonanie badania cytologicznego,  
w drugim zapisano „brak wskazań” dla takiego badania. W jednym przypadku 
stwierdzono nowotwór łagodny, w drugim nie potwierdzono nowotworu. 

[dowód: akta kontroli str. 168,173] 

Lekarz Dorota K. udzielając wyjaśnień stwierdziła, że rak szyjki macicy to nowotwór 
rozwijający się, długo nie boli, długo nie daje przerzutów. Jego najlepszą profilaktyką 
jest szczepienie dziewczynek przeciwko ludzkiemu brodawczakowi (nierefundowane 
przez NFZ) a u kobiet (…) wykonywanie regularnych cytologii. W naszej codziennej 
praktyce odbywa się to w gabinecie ginekologicznym. My możemy i powinniśmy 
kobietom przypominać o tym badaniu, uświadamiać jego znaczenie. 

[dowód: akta kontroli str. 222-223] 

Podejrzenie nowotworu gruczołu piersiowego stwierdzono u dwóch pacjentek.  
W jednym przypadku, po wykonaniu m.in. RTG klatki piersiowej potwierdzono 
rozpoznanie, w drugim nie wykonywano badań diagnostycznych. 

[dowód: akta kontroli str. 167-168,174] 

Lekarz Dorota K. wyjaśniła, że (…) ważne jest samobadanie piersi przez kobiety, bo 
nie każde zgrubienie czy guzek to nowotwór. Jeżeli jednak powstanie wątpliwość co 
do istniejącej zmiany, pierwszym z wyboru badaniem u kobiet młodych jest USG,  
u starszych mammografia. Niestety, spotykamy sytuacje, kiedy guz piersi w badaniu 
fizykalnym jest tak podejrzany o charakter nowotworowy, że chyba lepiej wysłać 
pacjentkę z kartą DiLO a bez ww. badań do onkologów, przez co zyskujemy kilka 
tygodni (…). 

[dowód: akta kontroli str. 223] 

Podejrzenie nowotworu płuc stwierdzono u trzech mężczyzn. Wszystkim wykonano 
badanie RTG. 

[dowód: akta kontroli str. 167] 

Prezes Zarządu Medicus X odnosząc się do wykonywanych badań diagnostycznych 
poinformowała: Co roku w przychodni (…) wykonujemy kilkadziesiąt tysięcy badań 
diagnostycznych. Pomimo takiej ilości (…) zdarza się, że pacjenci przychodzą na 
wizytę z wynikami badań wykonywanych prywatnie we własnym zakresie.  
W obecnych czasach „kopalnią” wiedzy, także medycznej (…) jest internet. Często 
pacjent przychodzi do lekarza nie tylko z wynikami badań, ale postawionym przez 
siebie rozpoznaniem choroby na podstawie wiadomości internetowych. Dlatego (…) 
w pracy lekarza w przychodni nie da się wykluczyć badań wykonanych przez 
pacjentów prywatnie, gdyż mają oni do tego prawo.  

[dowód: akta kontroli str. 225] 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
niezamieszczeniu w dokumentacji medycznej 30 pacjentów wszystkich informacji  
o stanie zdrowia, dotyczących: 

 przebytych poważnych chorób – 6 przypadków, 

 pobytów w szpitalu – 6, 

                                                      
15 Rozpoznanie: D 39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych. 
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 zabiegów chirurgicznych – 9, 

 szczepień i stosowanych surowic – 29, 

 uczuleń – 8, 

 obciążeń dziedzicznych – 8  

 wzrostu i masy ciała (BMI) – 10. 

Było to niezgodne z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania16 oraz § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania17.  

Prezes Zarządu Medicus X wyjaśniła, że cała kadra medyczna jest na bieżąco 
szkolona i posiada wiedzę o konieczności starannego prowadzenia dokumentacji 
medycznej, a brak wszystkich wymaganych wpisów w historiach zdrowia pacjentów 
wynika zwykle z braku czasu. Nawet jeśli lekarz bardzo szczegółowo zbierze 
wywiad i zbada pacjenta, to w historii choroby wpisuje tylko najważniejsze kwestie. 
Wskazała ona, że lekarze pracują 7 godzin 35 minut dziennie i w tym czasie 
przyjmują średnio 50 pacjentów, a w okresie wzmożonych zachorowań na infekcje 
często ponad 70 pacjentów, zostając po godzinach pracy. Podała ona: brak 
kompletnych wpisów w historiach zdrowia pacjentów wynika zatem z dużego 
obciążenia lekarzy pracą i świadomości, że za drzwiami do gabinetu czekają 
następni chorzy pacjenci. 

Do wyjaśnień Prezes Medicus X dołączyła oświadczenia lekarzy POZ, iż zostali oni 
poinformowani przez Panią Prezes o konieczności starannego prowadzenia 
dokumentacji medycznej pacjentów. 

[dowód: akta kontroli str. 234-235] 

NIK podkreśla, iż obowiązek zamieszczania w dokumentacji medycznej danych,  
o których mowa wyżej, wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. 

Wystawienie kart DiLO poprzedzano wykonaniem niezbędnych badań 
diagnostycznych, a działania lekarzy ukierunkowane były także na profilaktykę 
chorób nowotworowych. Prowadzona dokumentacja medyczna nie zawierała 
niektórych wymaganych danych o ogólnym stanie zdrowia pacjentów. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
wnosi o wyeliminowanie przypadków prowadzenia dokumentacji medycznej  
niezgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania. 

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

                                                      
16 Dz.U. z 2014 r. poz. 177, ze zm. 
17 Dz.U. z 2015 r. poz. 2069. 
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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 Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Kielce, dnia       listopada 2016 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Zdzisław Kałamaga 

doradca ekonomiczny 

 

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

 

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

 

 

 

Projekt wystąpienia sporządził: 

Zdzisław Kałamaga, doradca ekonomiczny, w dniu     …………………….…………………………..… 

Uzgodniono z: 

Iwoną Rezner, doradcą ekonomicznym, w dniu …………………………….………………………….… 

Romanem Wilkiem, doradcą prawnym, w dniu   ………………………….. .…………………………..… 
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