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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/085 - Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki 

macicy w województwie lubelskim. 

Okres objęty kontrolą Lata 2011-2015. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Artur Bokiniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98491 z dnia 30.12.2015 r.  

2. Agnieszka Bury, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 98507 z dnia 

12.01.2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie (dalej: „LOW 

NFZ” lub „Oddział”),ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin. 

 Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Od 15.03.2016 r. dyrektorem LOW NFZ jest Karol Tarkowski. Poprzednio, w okresie 

objętym kontrolą, pełniącym obowiązki dyrektora był Andrzej Kowalik (od 4.08.2014 r. 

do 14.03.2016 r. oraz od 2.12.2010 r. do 28.02.2011 r.). W okresie od 1.03.2011 r. do 

03.08.2014 r. stanowisko dyrektora zajmował Krzysztof Tuczapski. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Fundusz Zdrowia w latach 2011-2015 rzetelnie zaplanował i monitorował potrzeby 

zdrowotne mieszkanek województwa lubelskiego w zakresie badań przesiewowych, 

wykonywanych w ramach programu profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy2. 

Przyjęte przez Oddział obszary kontraktowania, liczba świadczeniodawców 

realizujących umowy w ramach Programów oraz poziom finansowania zapewniały 

pacjentkom dostęp do tych świadczeń.  

Natomiast jako nierzetelny, NIK ocenia, sposób weryfikowania przez LOW NFZ 

podmiotów ubiegających się o realizację umów oraz realizujących te umowy, 

w zakresie spełniania warunków do udziału w Programach, a także sposób 

monitorowania jakości świadczeń udzielanych przez te podmioty. Oddział nie 

współpracował w tym zakresie z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi: 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjny program 

profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy3, zarówno działających na  

                                                           
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 Dalej: „Programy”. 
3 Dalej: „WOK”. 
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terenie województwa lubelskiego, jak i na obszarze innych województw4, nie 

zwracając się o przekazanie wyników kontroli jakości badań cytologicznych oraz 

mammograficznych przez nich przeprowadzonych. Niewystarczająca wymiana 

informacji pomiędzy NFZ a WOK oraz nieprowadzenie przez LOW NFZ planowych 

kontroli podmiotów realizujących Programy spowodowały, że świadczenia w ww. 

zakresie udzielane były przez podmioty niespełniające wymogów określonych 

w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu programów zdrowotnych5 oraz w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne 

programy zdrowotne6, a tym samym nie gwarantujące należytej jakości badań. 

W przypadku realizatorów programu profilaktyki raka szyjki macicy, dotyczyło to 

większości świadczeniodawców7.  

Stwierdzono również, że LOW NFZ wyraził zgodę na realizację badań 

diagnostycznych w zakresie Programów w ramach podwykonawstwa przez 

podmiot, który w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej8, nie był podmiotem leczniczym, a tym samym, zgodnie z art. 103 tej 

ustawy, nie posiadał legitymacji prawnej do udzielania świadczeń zdrowotnych, jak 

również na realizację przez podwykonawców całego zakresu świadczeń w etapie 

diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy, co było niezgodne z 

zawartymi w tym zakresie umowami. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
województwa lubelskiego w zakresie programów 
profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi 

1.1. Działania podejmowane przez LOW NFZ w celu oszacowania, monitorowania 

i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki raka piersi i raka 

szyjki macicy na terenie województwa lubelskiego, polegały m.in. na: prowadzeniu 

monitoringu realizacji umów w poszczególnych zakresach świadczeń, analizie 

stopnia zabezpieczenia świadczeń za pomocą wskaźnika nakładów na 10 tysięcy 

mieszkańców w odniesieniu do innych oddziałów wojewódzkich oraz monitoringu 

poziomu objęcia pacjentek spełniających kryteria kwalifikujące do programów 

profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy.  

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych LOW NFZ wyjaśniła, że przy określaniu 

środków finansowych na realizację programów zdrowotnych raka piersi i raka szyjki 

macicy, uwzględniano: wartość umów zawartych w roku poprzednim, wartość 

szacowanego rocznego wykonania w każdym z zakresów świadczeń oraz poziom 

wskaźników liczby jednostek rozliczeniowych na 10 tysięcy osób. Dane dotyczące 

wskaźników opracowywał LOW NFZ we własnym zakresie. Były one analizowane 

                                                           
4 W odniesieniu do mammobusów należących do świadczeniodawców mających siedziby poza terenem województwa 
lubelskiego. 
5 Z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U. poz. 1505 ze zm.) i poprzednio obowiązujących rozporządzeń w tej sprawie: z 6.12.2012 r. 
(Dz. U. poz.1422) oraz z 30.08.2009 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1148), dalej: „rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
programów zdrowotnych”. 
6 Zarządzenie z dnia 16.12.2014 r. (NFZ poz. 84),oraz poprzednich zarządzeń Prezesa NFZ w tej sprawie Nr 81/2013/DSOZ 
z dnia 17.12.2013 r. (NFZ. poz. 81) obowiązującego do dnia 17.12.2014 r., Nr  98/2012/DSOZ z dnia 21.12.2012 r. (NFZ 
z 2012 r. poz. 98) obowiązującego do dnia 31.12.2013 r., Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29.10.2009 r. (NFZ z 2009 r. Nr 8, poz. 57 
ze zm.) obowiązującego do dnia 31.12.2012 r., dalej: „zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie profilaktycznych programów 
zdrowotnych”. 
7 Tj. siedmiu z dziesięciu świadczeniodawców w 2011 r. oraz pięciu z siedmiu świadczeniodawców w 2014 r. realizujących 
etap diagnostyczny. 
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm. 
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w procesie planowania zakupu świadczeń, jednak podstawowym wyznacznikiem 

warunkującym określenie wysokości nakładów w przypadku zakresów 

nielimitowanych jest przewidywany poziom wykonania. Świadczenia z zakresu ww. 

programów zdrowotnych należą do świadczeń nielimitowanych i są finansowane 

zgodnie z poziomem ich realizacji, natomiast w procesie planowania zabezpieczana 

jest kwota przekraczająca wartość szacowanego wykonania. W 2013 r. LOW NFZ 

zamieścił na stronie internetowej formularz umożliwiający podmiotom leczniczym 

przekazanie informacji o gotowości do realizacji świadczeń w danych zakresach. 

Chęć realizacji programu profilaktyki raka piersi zgłosiło pięć podmiotów, 

a programu profilaktyki raka szyjki macicy dwa podmioty, co zostało uwzględnione 

w procesie planowania zakupu świadczeń na 2014 rok.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 96, 635) 

Według danych przedłożonych przez LOW NFZ, nakłady w województwie lubelskim 

na program profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym w pracowni stacjonarnej 

należały do najniższych9 w kraju w 2012 r. – wskaźnik nakładów na 10 tysięcy 

mieszkańców wynosił 2.965, podczas gdy wskaźnik ogólnopolski – 16.240.  

W celu zwiększenia dostępności do ww. świadczeń, LOW NFZ zaplanował na 

2013 r. dodatkową kwotę 1.916,8 tys. zł na przeprowadzenie postępowań 

konkursowych uzupełniających w zakresie ww. Programu. W 2013 r. wskaźnik 

nakładów w ww. Programie zwiększył się, co dało LOW NFZ przedostatnią pozycję 

w rankingu10. Natomiast wg wskaźnika nakładów na 10 tys. mieszkańców: 

w zakresie etapu podstawowego programu raka piersi w pracowni mobilnej, LOW 

NFZ znajdował się na pozycji 4 spośród 13 oddziałów NFZ11, w etapie pogłębionej 

diagnostyki programu profilaktyki raka piersi – na pozycji 6 spośród 16, w programie 

profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym – na 8 pozycji spośród 16, 

a w etapie pogłębionej diagnostyki – na pozycji 9 spośród 16. 

W 2014 r. pozycja LOW NFZ według powyższego wskaźnika była następująca: 

w programie profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym w pracowni stacjonarnej 

– 12 pozycja na 13, a w pracowni mobilnej – 7 na 13, w etapie pogłębionej 

diagnostyki tego programu – pozycja 7 na 13. W programie profilaktyki raka szyjki 

macicy: w etapie diagnostycznym – pozycja 4 na 16 oddziałów, a w etapie 

pogłębionej diagnostyki – pozycja 8 na 16.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 9-27) 

W latach 2010-2014, w ramach prac przygotowawczych do procesu kontraktowania 

świadczeń, LOW NFZ kierował do konsultantów wojewódzkich m.in. w dziedzinie 

onkologii klinicznej, położnictwa i ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej 

i radioterapii, pisma w celu uzyskania opinii na temat potrzeb zdrowotnych 

w reprezentowanej przez nich dziedzinie medycyny. W okresie objętym kontrolą 

wskazani konsultanci wojewódzcy nie odnieśli się do zabezpieczenia świadczeń 

dotyczących bezpośrednio diagnostyki raka piersi i raka szyjki macicy. Jedynie 

w 2014 r. konsultanci w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz chirurgii 

onkologicznej wskazali na konieczność realizacji profilaktycznych badań 

przesiewowych populacji zadeklarowanej w ramach Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej („POZ”). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 82-86, 559-567) 

                                                           
9 Pozycja 16 LOW NFZ na 16 oddziałów NFZ w kraju. 
10 Pozycja 12 LOW NFZ na 13 oddziałów NFZ w kraju realizujących ten zakres świadczeń w 2013 r. 
11 W 2013 r. etap podstawowy raka piersi w pracowni mobilnej realizowało 13 oddziałów NFZ. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

LOW NFZ rzetelnie określił i zaplanował12 potrzeby zdrowotne mieszkanek 

województwa lubelskiego w zakresie badań przesiewowych, wykonywanych 

w ramach programu profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy, zapewniając 

w każdym z obszarów kontraktowania dostęp do tych świadczeń w poszczególnych 

etapach Programów. Oddział analizował poziom nakładów przeznaczanych na 

realizację Programów w odniesieniu do pozostałych oddziałów wojewódzkich NFZ 

i przeprowadzał konkursy uzupełniające w zakresach, na które było zwiększone 

zapotrzebowanie. 

 

2. Planowanie przez LOW NFZ środków finansowych na 
świadczenia gwarantowane z zakresu programów 
zdrowotnych raka szyjki macicy i raka piersi 

2.1. Obszary kontraktowania wyznaczone przez LOW NFZ w programie profilaktyki 

raka piersi w poszczególnych etapach były następujące: 
 w etapie podstawowym w pracowni stacjonarnej wyznaczono 6 obszarów: 1) Biała 

Podlaska, powiat bialski, łukowski, parczewski, radzyński; 2) Chełm, powiat chełmski, 

krasnostawski, włodawski, łęczyński, 3) powiat świnicki, lubelski, kraśnicki, janowski, 

4)powiat lubartowski, rycki, puławski, opolski; 5) miasto Lublin; 6) Zamość, powiat 

zamojski, tomaszowski, hrubieszowski; 

 w etapie etap podstawowym w pracowni mobilnej – województwo lubelskie, 

 w etapie pogłębionej diagnostyki – województwo lubelskie. 

W programie profilaktyki raka szyjki macicy, obszarem kontraktowania w etapie 

diagnostycznym oraz pogłębionej diagnostyki było województwo lubelskie.  

Według wyjaśnień Dyrektora LOW NFZ, wyznaczenie terenu województwa lubelskiego jako 

obszaru zabezpieczenia ww. świadczeń wynikało z nierównomiernego rozmieszczenia 

świadczeniodawców oraz braku możliwości utworzenia większej liczby obszarów, 

składających się z porównywalnych populacyjnie grup powiatów. W toku planowania 

środków na realizację ww. programów LOW NFZ przeprowadzał analizę danych z systemu 

informatycznego monitorowania profilaktyki (SIMP), dotyczącą objęcia ww. programami 

pacjentek spełniających kryteria kwalifikujące do programu. Powyższe dane były 

wykorzystywane przede wszystkim w celu monitorowania potrzeb zdrowotnych w zakresie 

diagnostyki raka szyjki macicy i raka piersi. Głównym kryterium podczas określania 

środków finansowych na realizację ww. programów była wartość szacowanego rocznego 

wykonania. W procesie aneksowania, LOW NFZ uwzględniał wszystkich 

świadczeniodawców, z którymi miał podpisaną umowę. W przypadku przeprowadzania 

konkursu, pod uwagę brani byli wszyscy świadczeniodawcy, którzy spełniali określone 

wymagania.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 87-98) 

2.2. Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany był: 

                                                           
12 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 
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 etap podstawowy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej13 w ramach 

zakresu skojarzonego ze świadczeniami w zakresie położnictwa i ginekologii 

przez 112 świadczeniodawców w 2011 r., 103 w 2012 r., 99 w 2013 r., 100 

w 2014 r. i 99 w 2015 r., 

 etap podstawowy w ramach świadczeń położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej: przez 3 świadczeniodawców w 2014 r. oraz 6 w 2015 r. 
 etap diagnostyczny: przez 10 świadczeniodawców w 2011 r. oraz przez 7 w latach 

2012-2015, 

 etap pogłębionej diagnostyki przez 8 świadczeniodawców w 2011 r., 7 w 2012 r., 6 w 

2013 r. i w I połowie 2014 r., 11 w II połowie 2014 r. oraz w roku 2015. 

Program profilaktyki raka piersi realizowany był: 

 etap podstawowy: w 2011 r. przez 30 świadczeniodawców, w 2012 r. przez 16, 

w 2013 r. przez 14, w 2014 r. przez 13,  

 etap podstawowy w pracowni mobilnej: w 2011 r. przez jednego 

świadczeniodawcę, w 2012 r. przez 9, w 2013 r. przez 8, w 2014 r. przez 16, 

w 2015 r. przez 6; 

 etap podstawowy w pracowni stacjonarnej: w 2012 r. przez 

4 świadczeniodawców, w 2013 r. przez 3, w 2014 r. przez 21, w 2015 r. przez 

18; 

 etap pogłębionej diagnostyki: przez 12 

świadczeniodawców w 2011 r., 12 w 2012 r., 10 w 2013 r., 22 w 2014 r., 

13 w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 99-139, tom II str. 96) 

Dyrektor LOW NFZ podał, że na bieżąco prowadzony jest monitoring realizacji 

wszystkich zawartych umów ze świadczeniodawcami , w tym umów realizowanych 

w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych. Corocznie planując środki 

finansowe Oddział dokonywał oceny pod kątem zabezpieczenia dostępności do 

badań profilaktycznych oraz realizacji poziomu świadczeń profilaktycznych, 

zgłoszeń nowych świadczeniodawców celem ewentualnego ogłoszenia 

dodatkowych postępowań konkursowych. W okresie objętym kontrolą sporządzono 

5 raportów na temat realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych14, w ramach 

których oprócz danych statystycznych, odzwierciedlających poziom realizacji, 

przedstawiono wnioski i podsumowano działania, jakie były podejmowane w celu 

promocji programów profilaktycznych.  

W celu zwiększenia dostępności do Programów, LOW NFZ m.in.: 

 udostępniał w swojej siedzibie ulotki promujące badania profilaktyczne oraz w 

 miejscach postoju mammobusów, 

 informował świadczeniobiorców o programach profilaktycznych realizowanych na 

terenie województwa lubelskiego,  

 promował programy profilaktyczne poprzez współpracę z mediami, informując 

o możliwości skorzystania z badań, liczbie osób, które skorzystały z badań oraz 

o nakładach finansowych na ich realizację. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 155, 167, 183, 199-200, 215) 

                                                           
13 Dalej: „aos”. 
14 Za okresy: lipiec 2010-czerwiec 2011, lipiec 2011-czerwiec 2012, lipiec 2012-czerwiec 2013, lipiec 2013-czerwiec 2014, 
lipiec 2014-czerwiec 2015. 
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2.3. W okresie objętym kontrolą, LOW NFZ zaplanował środki na realizację programów 

profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w następujących wysokościach: 

1) w zakresie programu raka piersi: 

 w etapie podstawowym: 5.548,9 tys. zł w 2011 r., 4.730,2 zł w 2012 r., 2.463,1 tys. zł w 

2013 r. 

 w etapie podstawowym (w pracowni stacjonarnej): 988,5 tys. zł w 2013 r., 3.517,5 tys. zł 

w 2014 r., 2.792 tys. zł w 2015 r., 

 w etapie podstawowym (w pracowni mobilnej): 3.240,7 tys. zł w 2013 r., 3.123,8 tys. zł 

w 2014 r., 3.020,9 tys. zł w 2015 r.,  

 w etapie pogłębionej diagnostyki: 255,6 tys. zł w 2011 r., 255,7 tys. zł w 2012 r., 248,5 

tys. zł w 2013 r., 256,7 tys. zł w 2014 r., 309,6 tys. zł w 2015 r., 

2)  w zakresie programu raka szyjki macicy:  

 w etapie diagnostycznym: 1.640,5 tys. zł w 2011 r., 1.364,8 tys. zł w 2012 r., 1.262,7 

tys. zł w 2013 r., 1.285 tys. zł w 2014 r.,1.582,1 tys. zł w 2015 r. 

 w etapie pogłębionej diagnostyki: 31,5 tys. zł w 2011 r., 31,5 tys. zł w 2012 r., 31,5 tys. 

zł w 2013 r., 30,4 tys. zł w 2014 r., 41,5 tys. zł w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 28-81) 

Dyrektor LOW NFZ wyjaśnił, że przy planowaniu wysokości nakładów na programy raka 

piersi i raka szyjki macicy, priorytetem było zabezpieczenie kwoty przekraczającej wartość 

szacowanego poziomu wykonania, co miało na celu wzrost dostępności do świadczeń. 

Uwzględniano również poziom wskaźnika nakładów na 10 tysięcy mieszkańców w 

województwie lubelskim w odniesieniu do innych województw. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 96) 

2.4. LOW NFZ ustalał przewidywane ceny jednostkowe na dany okres rozliczeniowy 

w planie finansowym, a następnie w planie zakupu świadczeń i planie postępowań 

konkursowych. W planie zakupu wyznaczono obszary terytorialne, tzw. „obszary 

kontraktowania”, na które miały być zakontraktowane poszczególne zakresy 

świadczeń, a także planowaną liczbę świadczeń oraz ich cenę. Wartość tych 

świadczeń stanowiła wartość ogłaszanego postępowania w sprawie zawarcia 

umów. 

Wartość cenowa jednostek rozliczeniowych za poszczególne świadczenia w ramach 

programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, była wynikiem negocjacji 

cenowych, przeprowadzonych przez LOW NFZ z oferentami, zgodnie z § 15 ust. 1 

i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej15. Punktem wyjścia uzgodnień była 

cena i liczba świadczeń określona w ofercie złożonej przez podmiot ubiegający się 

o zawarcie umowy. Wartości cenowe jednostek rozliczeniowych w ramach 

poszczególnych świadczeń określone w ww. sposób były zróżnicowane i wynosiły:  

 w programie profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym: w umowach 

zawartych w latach 2011 -2014 od 8,00 zł do 9,00 zł;  

 w programie profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym w pracowni 

mobilnej: w umowach zawartych w 2012 r. i w 2013 r. od 8,10 zł do 9,00 zł, w 

2014 r. i w 2015 r. od 8,00 zł do 8,80 zł, 

 w programie profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym w pracowni 

stacjonarnej: w umowach zawartych w 2012 r. – 8,10 zł, w 2013 r. od 8,10 zł do 

8,90 zł, w 2014 r. i w 2015 r. – od 8,00 zł do 9,00 zł, 

                                                           
15 Dz. U. Nr 81, poz. 484, obowiązujące do 01.01.2016 r. 
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 w programie profilaktyki raka piersi w etapie pogłębionej diagnostyki: w latach 

2011-2012 i 2014-2015 od 8,00 do 9,00 zł a w 2013 r. od 8,10 zł do 9,00 zł, 

 w programie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie podstawowym (w ramach 

umowy aos): w 2011 r. od 8,10 zł do 9,00 zł, w latach 2012 -2015 od 8,70 zł do 

9,70 zł,  

 w programie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym: w 2011 r., 

w 2012 r. i 2014 r. - 9 zł, w 2013 r. i 2015 r. od 8,70 zł do 9,00 zł, 

 w programie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie pogłębionej diagnostyki: 

w umowach zawartych, w latach 2011-2014 – 9,00 zł, w 2015 r. – od 8,00 zł do 

9,00 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 216-259, tom II str. 206-207, 211, 216, 223, 225, 

227, 238-239, 416-417) 

2.5. W ramach współpracy, o której mowa w art. 107 ust. 8 ustawy z 27.08.2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych16, LOW 

NFZ współpracował m.in. z konsultantami wojewódzkimi, informując ich 

o rozpoczęciu prac przygotowawczych do procesu kontraktowania świadczeń oraz 

zwracając się z prośbą o przekazanie opinii na temat aktualnego zabezpieczenia 

potrzeb zdrowotnych na terenie województwa lubelskiego w reprezentowanej 

dziedzinie medycyny, m.in. w zakresie:  

 analizy demograficznej i epidemiologicznej,  

 analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym zakresów świadczeń 

niezakontraktowanych przez NFZ, uwzględniających szczególne potrzeby 

populacji województwa lubelskiego, z ewentualnym wskazaniem podmiotu 

dysponującego potencjałem do ich realizacji, 

 prognozy potrzeb zdrowotnych, 

 innych propozycji rozwiązań pozwalających na zwiększenie dostępności do 

świadczeń. 

W latach 2011-2015 w pismach kierowanych do LOW NFZ konsultanci wojewódzcy 

w dziedzinie onkologii klinicznej, położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, 

chirurgii onkologicznej i radioterapii nie odnieśli się do zabezpieczenia świadczeń 

dotyczących bezpośrednio raka piersi oraz raka szyjki macicy. W ramach współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego LOW NFZ organizował i uczestniczył w 

spotkaniach i konferencjach na rzecz aktywnej profilaktyki w walce z nowotworami, 

jak również wspólnie z urzędami miast i gmin ustalał harmonogram postoju 

mammobusów mobilnych oraz informował starostów o planowanych postojach 

mammobusów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 55-89) 

2.6. W latach 2011-2015 do LOW NFZ nie wpłynęły żadne skargi w przedmiocie 

utrudnionego dostępu do badań, będących przedmiotem profilaktycznych 

programów zdrowotnych raka szyjki macicy i raka piersi lub braku możliwości 

skorzystania z tych badań. W procesie planowania środków na świadczenia 

w ramach ww. programów, nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 98) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                           
16 Dalej: „uśoz” (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą LOW NFZ zaplanował środki finansowe na realizację 

programów profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w wysokości gwarantującej 

zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych kobiet w zakresie badań przesiewowych. 

Przyjęte przez Oddział obszary kontraktowania ww. świadczeń zabezpieczały 

dostęp do badań profilaktycznych.  

3. Wybór realizatorów świadczeń gwarantowanych 
z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych raka 
szyjki macicy i raka piersi 

3.1. Realizatorzy świadczeń z zakresu Programów byli wybierani w postępowaniach 

konkursowych prowadzonych w trybie art. 139 – 161 uśoz. Wyboru oferentów 

dokonywano w oparciu o zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów 

oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej17. Oceny ofert dokonywano odrębnie dla każdego zakresu 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania oraz według kryteriów 

określonych w ww. zarządzeniach18. Do przeprowadzenia postępowań 

konkursowych w zakresie programów zdrowotnych Dyrektor LOW NFZ powołał 

komisje konkursowe19. Z przeprowadzonych postępowań komisje sporządzały 

ranking końcowy ofert z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz informacje 

o rozstrzygnięciu postępowania wraz z wnioskami o zawarcie umów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 173-192, 206-241, 385-390, 409-423) 

W okresie objętym kontrolą, LOW NFZ przeprowadził następujące postępowania 

konkursowe na realizację świadczeń w ramach Programów:  

 w dniu 15.09.2010 r. postępowania dotyczące realizacji Programów w okresie 

od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r., 

 w dniu 27.02.2014 r. postępowania dotyczące realizacji Programów w okresie od 

01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. 

Analizie poddano następujące postępowania konkursowe na realizację świadczeń 

z zakresu Programów: 

 postępowanie z dnia 15.09.2010 r. w zakresie programu profilaktyki raka piersi 

w etapie podstawowym: w konkursie złożono 62 oferty20, wybrano 26 ofert, 

żadna oferta nie została odrzucona, wniesiono 23 odwołania; 

 postępowanie z dnia 15.09.2010 r. w zakresie programu profilaktyki raka piersi w 

etapie pogłębionej diagnostyki: złożono 15 ofert21, z których wybrano 6, żadnej 

oferty nie odrzucono, odwołania od rozstrzygnięć wniosło 5 oferentów; 

 postępowanie z dnia 15.09.2010 r. w zakresie programu profilaktyki raka szyjki 

macicy w etapie diagnostycznym: złożono 10 ofert22, wybrano wszystkich 

10 oferentów; 
                                                           
17 Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ z dnia 23.01.2014 r. (NFZ poz. 3 ze zm.) oraz poprzednio obowiązujące zarządzenie w tej 
sprawie: nr 54/2011/DSOZ  (NFZ Nr 35, poz. 54 ze z.). 
18 wg następujących kryteriów: jakości udzielanych świadczeń tj. kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt i aparaturę, 
ocenę zewnętrzną (potwierdzoną certyfikatem, wynikami kontroli przeprowadzanej przez NFZ), kompleksowości udzielanych 
świadczeń tj. realizacji świadczeń w danym zakresie, dostępności do świadczeń określonej w harmonogramie poprzez liczbę 
dni i godzin pracy, organizację przyjęć świadczeniobiorców, brak barier dla osób niepełnosprawnych), ciągłości udzielania 
świadczeń (kontynuacja procesu diagnostycznego lub terapeutycznego),  ceny świadczeń opieki zdrowotnej (odniesienie 
ceny zaproponowanej przez oferenta w wyniku negocjacji do ceny NFZ). 
19 Zarządzenia Dyrektora LOW NFZ: nr 389/2010r. z 06.09.2010, 391/2010 z 06.09.2010r. 408/2010 z 15.09.2010r., 
421/2010 z 06.09.2010 r., 513/2010 z 06.09.2010r., 514/2010 z 06.09.2010r., 103/2011 z 20.05.2011r., 104/2011 z 
20.05.2011 r., 244/2011 z 23.12.2011r., 245/2011 z 23.12.2011r., 29/2014 z 27.02.2014r., 30/2014 z 27.02.2014r., 46/2014 z 
19.03.2014 r., 54/2014 z 14.04.2014 r. 
20 Badaniem objęto 10 ofert (16,1%). 
21 Badaniem objęto 6 ofert (66,6%), z czego wszystkie dotyczyły świadczeniodawców, którzy zostali wybrani w konkursie. 
22 Badaniem objęto wszystkie 10 ofert. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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 postępowanie z dnia 15.09.2010 r. w zakresie programu profilaktyki raka szyjki 

macicy w etapie pogłębionej diagnostyki: złożono 8 ofert, z czego wybrano 

7 ,a jedną ofertę odrzucono23; 

 postępowanie z dnia 27.02.2014 r. w zakresie programu profilaktyki raka piersi w 

etapie podstawowym: złożono 29 ofert24, wybrano 27 ofert, dwie oferty 

odrzucono, żaden oferent nie wniósł odwołania; 

 postępowanie z dnia 27.02.2014 r. w zakresie programu profilaktyki raka piersi w 

etapie pogłębionej diagnostyki: złożono 13 ofert25, wybrano 13 oferentów, 

żadnej oferty nie odrzucono, nie wniesiono żadnego odwołania od 

rozstrzygnięć;  

 postępowanie z dnia 27.02.2014 r. w zakresie programu profilaktyki raka szyjki 

macicy w etapie diagnostycznym: złożono 7 ofert26, wybrano 7 oferentów, 

żadnej oferty nie odrzucono, nie wniesiono żadnego odwołania od 

rozstrzygnięć. 

Przywołane oferty oceniane były przez komisje konkursowe pod względem 

spełniania wymagań określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących 

określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne27.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 44-45, 193-205) 

W ww. konkursach na realizację świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka 

szyjki macicy, wszyscy świadczeniodawcy w formularzach ofertowych złożyli 

oświadczenia o spełnianiu wymogów koniecznych do udziału w tym programie, 

określonych załączniku poz. 2 do rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie 

programów zdrowotnych oraz w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie 

profilaktycznych programów zdrowotnych. W etapie diagnostycznym, wszyscy 

świadczeniodawcy oświadczyli, że wykonują w pracowni diagnostycznej 15.000 

badań cytologicznych, w tym co najmniej 8.000 cytologicznych ginekologicznych 

rocznie, a każda z osób, dokonujących oceny preparatów wykonuje co najmniej 

7.000 badań cytologicznych, w tym co najmniej 4.000 badań cytologicznych 

ginekologicznych rocznie.  

Na podstawie otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny 

program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy protokołów kontroli 

ww. świadczeniodawców za lata 2011-2014 wynika, że: 

 spośród 10 oferentów w konkursie z 2010 r. na realizatorów etapu 

diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy, 7 nie spełniało 

wymogu wykonywania w pracowni diagnostycznej 15.000 badań 

cytologicznych, w tym co najmniej 8.000 cytologicznych ginekologicznych 

rocznie28, przy czym roczna liczba badań wykonywana w tych pracowniach 

wynosiła od 1.321 do 9.60329. 

                                                           
23 Podstawą odrzucenia oferty był art. 149 ust. 1 pkt. 7 uśoz – niespełnianie warunków określonych w przepisach prawa oraz 
warunków określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 uśoz. 
24 Badaniem objęto 8 ofert (29,6%). 
25 Badaniem objęto 7 ofert (53,7%). 
26 Badaniem objęto wszystkie 7 ofert. 
27 Nr 76/2008/DSOZ z dnia 3 października 2008 r., Nr 80/2008/DSOZ z dnia 14 października 2008 r., Nr 81/2008/DSOZ z 
dnia 14 października 2008 r., 86/2008/DSOZ z dnia 16 października 2008 r., Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29 października 2009 
r., Nr 73/2009/ DSOZ, Nr 49/2010/ DSOZ z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 35/2011/ DSOZ z dnia 7 lipca 2011 r., Nr 46/2011/ 
DSOZ z dnia 16 września 2011 r., Nr 54/2011/ DSOZ z dnia 30 września 2011 r. 
28 W protokołach kontroli z 2011 r. WOK nie odnosił się do liczby badań wykonywanych przez każdą z osób dokonującą 
oceny preparatów. 
29 Liczba badań wykonywanych rocznie w tych pracowniach wynosiła: 1.301, 1.939, 2.414, 2911, 4.602, 5.617, 9.603. 
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 spośród 7 oferentów w konkursie z 2014 r. na realizatorów etapu 

diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy, 5 nie spełniało 

wymogu wykonywania w pracowni diagnostycznej 15.000 badań 

cytologicznych, w tym co najmniej 8.000 cytologicznych ginekologicznych 

rocznie, przy czym roczna liczba badań wykonywana w tych pracowniach 

wynosiła od 2.845 do 13.59930, a 6 oferentów nie spełniało także wymogu 

wykonywania przez każdą z osób dokonujących oceny preparatów co najmniej 

7.000 badań cytologicznych, w tym co najmniej 4.000 badań cytologicznych 

ginekologicznych rocznie. 

W 3 przypadkach, komisja konkursowa zwróciła się do oferentów o wyjaśnienie 

niespójności w ofertach w zakresie doświadczenia personelu w wykonywaniu 

badań. Oferenci w wyjaśnieniach deklarowali wykonywanie przez pracowników 

wymaganej liczby badań. NFZ nie wnioskował o przełożenie przez oferentów 

dokumentacji, potwierdzającej wykonywanie w pracowni lub przez personel 

wymaganej liczby badań.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 260-558, tom III str. 206-322) 

WOK w latach 2011-2014 nie przekazywał do LOW NFZ wyników 

przeprowadzonych przez siebie kontroli podmiotów realizujących program 

profilaktyki raka piersi w etapie diagnostycznym, a Oddział nie występował o ich 

przekazanie. W 2015 r. WOK przekazał do LOW NFZ protokoły kontroli w ww. 

zakresie przeprowadzonych w 2015 r., a Centralny Ośrodek Koordynujący 

Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 

Wykrywania Raka Szyjki Macicy przekazał protokół kontroli podmiotu, w którego 

strukturach działał WOK. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 323-332, 393-469) 

W związku z ustaleniami kontroli WOK, LOW NFZ pismami z dnia 04.11.2015 r. 

zwrócił się do świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie programu 

profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym o złożenie wyjaśnień 

w sprawie podjętych działań celem zapewnienia wykonywania wymaganej liczby 

badań, o które wnosił WOK w zaleceniach pokontrolnych. Świadczeniodawcy złożyli 

wyjaśnienia, w których m.in. podawali, że niewystarczająca liczba badań wynika ze 

zbyt małej liczby pacjentek zgłaszających się na badania w etapie podstawowym 

programu, a możliwości realizacji badań są znacznie większe, a diagności biorący 

udział w programie składali oświadczenia o wykonywaniu wymaganej liczby badań. 

W jednym przypadku na wniosek świadczeniodawcy LOW NFZ rozwiązał umowę za 

porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 336, 339-362, 377-392) 

Dyrektor LOW NFZ wyjaśnił, że po pierwszym kwartale 2016 r. planowane były do 

przeprowadzenia kontrole doraźne realizacji umów ww. świadczeniodawców w celu 

ustalenia stanu faktycznego dotyczącego wskazanych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 336) 

3.2. W trakcie przeprowadzania ww. postępowań konkursowych nie wniesiono 

żadnego protestu. Przyczyną odrzucenia ofert było niespełnianie przez oferentów 

warunków określonych w przepisach wydanych przez Prezesa NFZ na podstawie 

art. 146 ust. 1 pkt 3 uśoz. W konkursie z dnia 15.09.2010 r. w zakresie realizacji 

programu profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym wniesiono 23 odwołania, 

                                                           
30 Liczba badań wykonywanych rocznie w tych pracowniach wynosiła: 2.845, 2.886, 3.799, 8.179, 13.599. 
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a w etapie pogłębionej diagnostyki – 5 odwołań31. Dyrektor LOW NFZ rozpatrzył 

odwołania terminowo, w trybie określonym w art. 154 uśoz. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45, 195-205) 

3.3. W 2011 r. przeprowadzono 5 konkursów uzupełniających, w celu zwiększenia 

dostępności do świadczeń, w ramach programu profilaktyki raka piersi w etapie 

podstawowym oraz jeden w etapie pogłębionej diagnostyki. W 2012 r.  

przeprowadzono 6 konkursów uzupełniających w zakresie realizacji programu 

profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym.  

W latach 2011-2014 LOW NFZ nie przeprowadzał w zakresie Programów 

dodatkowych postępowań konkursowych w oparciu o art. 161b ust. 1 uśoz, 

tj. w związku z sytuacją, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

konkursu ofert zostaną zawarte na rok następny umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej powodujące zmniejszenie, na terenie oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, dostępu do świadczeń gwarantowanych w danym zakresie w stosunku 

do roku bieżącego. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 44-45, 195-205) 

3.4. Komisje konkursowe, na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 15.12.2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, 

powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań32, przeprowadziły 

łącznie 30 kontroli świadczeniodawców, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy 

z LOW NFZ w zakresie Programów, w celu potwierdzenia prawdziwości 

i prawidłowości danych zawartych w ofertach, tj.: 

 w 2011 r. - 16 kontroli (11 dotyczyło świadczeniodawców składających oferty 

w zakresie realizacji programu profilaktyki raka piersi, 5 - w zakresie programu 

profilaktyki raka szyjki macicy);  

 w 2014 r. - 14 kontroli (9 w zakresie programu profilaktyki raka piersi, 5 – 

programu profilaktyki raka szyjki macicy)33; 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie m.in. wyposażenia w sprzęt, pomieszczeń 

przeznaczonych do wykonywania świadczeń z oceną warunków sanitarno–

higienicznych, spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia dostępu do miejsca 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. W wyniku ww. 

kontroli LOW NFZ nie stwierdził niezgodności danych w złożonych ofertach ze 

stanem faktycznym.  

W konkursie z dnia 15.09.2010 r. w etapie podstawowym programu profilaktyki raka 

piersi, w przypadku 3 nowych oferentów, mających siedziby poza terenem 

województwa lubelskiego, komisja konkursowa zwróciła się do dyrektora LOW NFZ 

z wnioskami o odstąpienie od procedury kontroli. Wniosek uzasadniono 

zagrożeniem niedotrzymania terminów zawarcia umów oraz brakiem możliwości 

skontrolowania oferentów, z uwagi na ich odległe siedziby (Gdańsk, Katowice) oraz 

informacjami uzyskanymi z Oddziałów NFZ właściwych dla siedziby tych oferentów 

o pozytywnych wynikach przeprowadzonych kontroli. Dyrektor LOW NFZ, 

zarządzeniem nr 748/2010 z 15.11.2010 r. zaaprobował ww. wnioski o odstąpieniu 

od kontroli. W przypadku innego oferenta, dyrektor LOW NFZ wyraził zgodę na 

                                                           
31 W trybie art. 154 ust. 1 uśoz. 
32 Dz. U. Nr 273, poz. 2719 (obowiązywało do dnia 01.01.2015 r.), dalej: „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
15.12.2004 r.” 
33 W trakcie kontroli dot. ofert w programie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym sprawdzano: kwalifikacje 
personelu (wykształcenie), wyposażenie w niezbędny sprzęt, pomieszczenia, dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
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uznanie wyników kontroli przeprowadzonej przez LOW NFZ u tego 

świadczeniodawcy w dniu 14.10.2010r.34.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 46-50, 376-381) 

3.5. W latach 2011–2015 wartość zakontraktowanych, wykonanych 

i sfinansowanych świadczeń z zakresu programów profilaktyki raka szyjki macicy 

i raka piersi (wszystkie etapy) przedstawiała się następująco: 

Program profilaktyki raka szyjki macicy 

Etap diagnostyczny: 

 w 2011 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.350 tys. zł, wartość końcowa 

1.342,5 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.342,5 tys. zł, zapłacono 1.342,5 tys.  zł, 

 w 2012 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.183,9 tys. zł, wartość końcowa 

1.035,6 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.025 tys. zł, zapłacono 1.025 tys. zł, 

 w 2013 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.262,7 tys. zł, wartość końcowa 

1.012,7 tys. zł, wykonanie wyniosło 965,6 tys. zł, zapłacono  965,6 tys. zł, 

 w 2014 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.319,2 tys. zł, wartość końcowa 

867,6 tys. zł, wykonanie wyniosło 851,8 tys. zł, zapłacono 851,8 tys. zł, 

 w 2015 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.375,7 tys. zł, wartość końcowa 

736.3 tys. zł, wykonanie wyniosło 732,8 tys. zł, zapłacono 730,4 tys. zł, 

Etap pogłębionej diagnostyki: 

 w 2011 r. pierwotna wartość umów wynosiła 31,5 tys. zł, wartość końcowa 

19,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 14,5 tys. zł, zapłacono 14,2 tys. zł, 

 w 2012 r. pierwotna wartość umów wynosiła 31,5 tys. zł, a wartość końcowa 

16,1 tys. zł, wykonanie wyniosło 6,5 tys. zł, zapłacono kwotę 6,5 tys. zł, 

 w 2013 r. pierwotna wartość umów wynosiła 29 tys. zł, wartość końcowa 

17,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 5,9 tys. zł, zapłacono 5,9 tys. zł, 

 w 2014 r. pierwotna wartość umów wynosiła 29,7 tys. zł, wartość końcowa 

16,5 tys. zł, wykonanie wyniosło 6 tys. zł, zapłacono 6 tys. zł, 

 w 2015 r. pierwotna wartość umów wynosiła 30,5 tys. zł, wartość końcowa 

15,2 tys. zł, wykonanie wyniosło 7 tys. zł, zapłacono 7 tys. zł, 

Program profilaktyki raka piersi 

Etap podstawowy 

 w 2011 r. pierwotna wartość umów wynosiła 3.979,6 tys. zł, wartość końcowa 

3.904,7 tys. zł, wykonanie wyniosło 3.879,1 tys. zł, zapłacono 3.840 tys. zł, 

 w 2012 r. pierwotna wartość umów wynosiła 248,9 tys. zł, wartość końcowa 

1.616,7 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.618 tys. zł, zapłacono 1.605,1 tys. zł, 

 w 2013 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.692,4 tys. zł, wartość końcowa 

1.460,5 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.376,3 tys. zł, zapłacono 1.375,1 tys. zł, 

 w 2014 r. pierwotna wartość umów wynosiła 776,8 tys. zł, a wartość końcowa 

627,1 tys. zł, wykonanie wyniosło 627,4 tys. zł, zapłacono kwotę 627,1 tys. zł, 

Etap podstawowy w pracowni mobilnej 

 w 2011 r. pierwotna wartość umów wynosiła 60,3 tys. zł, wartość końcowa 

571,6 tys. zł, wykonanie wyniosło 576,1 tys. zł, zapłacono kwotę 576,1 tys. zł, 

 w 2012 r. pierwotna wartość umów wynosiła 2.088 tys. zł, a wartość końcowa 

2.955,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 2.955,8 tys. zł, zapłacono 2.955,8 tys. zł, 

 w 2013 r. pierwotna wartość umów wynosiła 2.697,1 tys. zł, wartość końcowa 

2.563 tys. zł, wykonanie wyniosło 2.563 tys. zł, zapłacono kwotę 2.562,9 tys. zł, 

 w 2014 r. pierwotna wartość umów wynosiła 2.790,3 tys. zł, wartość końcowa 

3.491 tys. zł, wykonanie wyniosło 3.416,4 tys. zł, zapłacono 3.414,3 tys. zł, 
                                                           
34 W postępowaniu konkursowym numer: 03-11-000179/PRO/10/1/10.0000.157.02/1. 
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 w 2015 r. pierwotna wartość umów wynosiła 2.355,5 tys. zł, wartość końcowa 

2.572,1 tys. zł, wykonanie wyniosło 2.573,1 tys. zł, zapłacono 2.573 tys. zł, 

Etap podstawowy w pracowni stacjonarnej 

 w 2012 r. pierwotna wartość umów wynosiła 296,4 tys. zł, wartość końcowa 

776,7 tys. zł, wykonanie wyniosło 777 tys. zł, zapłacono kwotę 776,7 tys. zł, 

 w 2013 r. pierwotna wartość umów wynosiła 695 tys. zł, wartość końcowa 653,4 

tys. zł, wykonanie wyniosło 653,5 tys. zł, zapłacono kwotę 653,3 tys. zł, 

 w 2014 r. pierwotna wartość umów wynosiła 1.557 tys. zł, wartość końcowa 

1.846,7 tys. zł, wykonanie wyniosło 1,704,9 tys. zł, zapłacono 1.703,7 tys. zł, 

 w 2015 r. pierwotna wartość umów wynosiła 2.340,4 tys. zł, wartość końcowa 

2.173 tys. zł, wykonanie wyniosło 2.155,6 tys. zł, zapłacono 2.154,8 tys. zł, 

Etap pogłębionej diagnostyki 

 w 2011 r. pierwotna wartość umów wynosiła 186,4 tys. zł, wartość końcowa 

176,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 180 tys. zł, zapłacono kwotę 175,1 tys. zł, 

 w 2012 r. pierwotna wartość umów wynosiła 248,9 tys. zł, wartość końcowa 

220,2 tys. zł, wykonanie wyniosło 219 tys. zł, zapłacono kwotę 214,4 tys. zł, 

 w 2013 r. pierwotna wartość umów wynosiła 238,5 tys. zł, wartość końcowa 

206,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 202,4 tys. zł, zapłacono kwotę 198,3 tys. zł, 

 w 2014 r. pierwotna wartość umów wynosiła 249,8 tys. zł, wartość końcowa 

278,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 251,5 tys. zł, zapłacono kwotę 247,5 tys. zł, 

 w 2015 r. pierwotna wartość umów wynosiła 258 tys. zł, wartość końcowa 287,6 tys. 

zł, wykonanie wyniosło 272,8 tys. zł, zapłacono kwotę 265,1 tys. zł, 

(dowód: akta kontroli tom II str. 51-54) 

Wartość umów zawartych w programach profilaktyki wynosiła: w 2011 r. – 6.015,4 

tys. zł, w 2012 r. – 6.621,2 tys. zł, w 2013 r. – 5.914,1 tys. zł, w 2014 r. – 7.127,6 

tys. zł, w 2015 r. – 5.784,9 tys. zł  

(dowód: akta kontroli tom III str. 51-54, 490-494) 

Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ds. Medycznych Oddziału, przyczyną 

braku pełnej realizacji zawartych umów była niska zgłaszalność pacjentek 

w Programach profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 198-205) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 

1. Niepodejmowanie działań w celu zweryfikowania prawdziwości oświadczeń 

złożonych przez świadczeniodawców w ofertach na realizację programu profilaktyki 

raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym, w konkursach przeprowadzonych 

w 2010 r. i 2014 r., odnośnie spełniania warunków koniecznych wymaganych do 

realizacji tego programu, określonych w załączniku nr 5 w pkt 6.3. do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości 

dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych35 oraz 

w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie liczby 

wykonywanych badań cytologicznych w pracowni oraz liczby dokonywanych ocen 

preparatów cytologicznych przez personel biorący udział w  programie. 

Komisje konkursowe LOW NFZ w ww. postępowaniach nie skorzystały 

z przewidzianej w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r. 

                                                           
35 Dz. U. Nr 61, poz. 435, ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 



 

15 

możliwości  żądania dostarczenia dokumentów, potwierdzających dane i informacje 

przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawców ubiegających się 

o zawarcie umów. Podczas kontroli oferentów, przeprowadzonych na podstawie 

ww. przepisu, LOW NFZ również nie weryfikował prawdziwości ww. oświadczeń36, 

opierając się wyłącznie na oświadczeniach oferentów o spełnianiu warunków. 

W konsekwencji, LOW NFZ w 2011 r. zawarł umowy na realizację etapu 

diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy z 7, a w 2014 r. 

z 5 podmiotami, które nie spełniały wymogów koniecznych do realizacji ww.  

programu37, co było niezgodne z załącznikiem nr 3 poz. 9 zarządzeń Prezesa NFZ 

w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych. 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych LOW NFZ wyjaśniła, że LOW NFZ na etapie 

prowadzonych postępowań konkursowych sprawdzał prawdziwość danych nowych 

oferentów na podstawie przeprowadzonych kontroli. Zgodnie z obowiązującą 

procedurą konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kontrole 

obejmowały: wyposażenie w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego w danym zakresie, pomieszczenia niezbędne do 

wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej z oceną warunków sanitarno-

epidemiologicznych, spełnianie wymogów w zakresie zapewnienia dostępu do 

miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. 

W postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka szyjki 

macicy-etap diagnostyczny, oferenci realizowali umowy w latach poprzednich i nie 

byli kontrolowani. Ilości badań wykonywanych przez diagnostów i pracownię lub 

laboratorium zostały przyjęte na podstawie złożonych odpowiedzi ofertowych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 337) 

Udzielając informacji w zakresie liczby badań, wymaganej od realizatorów etapu 

diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy, Prezes NFZ podał, że 

zapisy wynikające z ww. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz 

zarządzeń Prezesa NFZ mają na celu zapewnienie jak najlepszej jakości badań, 

a pracownie niespełniające tych wymagań w ogóle nie powinny funkcjonować na 

rynku. Podkreślił, że nawet w przypadku niemożności zakontraktowania etapu 

diagnostycznego w którymś z województw, nie stanowi to zagrożenia dla realizacji 

programu, ponieważ materiał do badania pobierany jest w poradniach 

ginekologiczno-położniczych oraz gabinetach położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej i preparat (szkiełko z utrwalonym rozmazem) przesyłane jest do 

pracowni diagnostycznej. Preparaty mogą być przesyłane na dużą odległość, bez 

uszczerbku co do ich jakości, jak również nie powoduje to w żadnym stopniu 

utrudnienia, ani ograniczenia dostępności dla pacjentki. Poinformował również, że 

w pierwotnej wersji programu, zleconej do realizacji NFZ przez Ministerstwo Zdrowia 

w 2004 r. wymagano od pracowni wykonywania co najmniej 20 tysięcy badań 

cytologicznych rocznie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 572-573) 

2. Wyrażanie zgody na zlecanie przez świadczeniodawców, realizujących umowy 

w programie profilaktyki raka piersi38 oraz w programie profilaktyki raka szyjki 

                                                           
36 W trakcie tych kontroli sprawdzano: kwalifikacje personelu (wykształcenie), wyposażenie w niezbędny sprzęt, oraz 
dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 
37 Co zostało potwierdzone przez kontrole przeprowadzone przez WOK. 
38 Przez trzech świadczeniodawców, realizujących umowy w wyniku konkursu uzupełniającego, przeprowadzonego w dniu 
27.02.2014 r. w zakresie profilaktyki raka piersi – etap pogłębiony. 
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macicy39, części zakresu świadczeń40 podwykonawcy - uczelni medycznej41, która 

w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej nie była 

podmiotem leczniczym i nie figurowała w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego, a tym samym, 

zgodnie z art. 103 tej ustawy, nie posiadała legitymacji prawnej do udzielania, jako 

podwykonawca świadczeń zdrowotnych, jakimi było wykonywanie badań 

diagnostycznych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 297, 347, 373, 579-634,tom II str. 141-143, 333-356, 

357-375) 

W odpowiedzi na pytanie, dotyczące przyczyn uznania przez LOW NFZ Katedry 

i Zakładu Patomorfologii uczelni jako podwykonawcy, Zastępca Dyrektora 

ds. Medycznych LOW NFZ wyjaśniła, że zgodnie z zapisami zarządzeń 

Nr 49/2010/DSOZ, Nr 46/2011/DSOZ Nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie 

warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w § 13 ust. 1 pkt. 7, oferty powinny zawierać, w przypadku, gdy 

w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecanie 

podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową – kopię 

zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie), 

albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające 

zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach 

określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem 

oddziału Funduszu. Natomiast treść umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej – profilaktyczne programy zdrowotne zawiera zapisy, iż świadczenia 

mogą być udzielane z udziałem podwykonawców. Katedra i Zakład Patomorfologii 

wspomnianej uczelni jest samodzielną pracownią, prowadzi działalność 

dydaktyczną i naukowo-badawczą w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. Pracownia posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów na 

wykonywanie badań histopatologicznych i akredytację Nadzoru Krajowego ds. 

Patomorfologii na wykonywanie badań cytologii ginekologicznej. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 338) 

3. Zawarcie w latach 2011 r. oraz w 2014 r. 6 umów42 na realizację etapu 

diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy ze świadczeniodawcami, 

którzy przekazali podwykonawcom pełny zakres świadczeń, będący przedmiotem 

umowy, polegający na badaniu mikroskopowym materiału z szyjki macicy, co było 

niezgodne z § 2 ust. 6 umowy z LOW NFZ w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 133 uśoz, świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi. Natomiast wzór 

umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, określony w zarządzeniach 

Prezesa NFZ w sprawie programów profilaktycznych, dopuszcza zlecanie 

podwykonawcy niepełnego zakresu świadczeń. 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że załącznik nr 3 do Zarządzeń 

Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, nie ogranicza realizacji 

profilaktycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny do 
                                                           
39 Przez trzech świadczeniodawców w etapie diagnostycznym w umowach zawartych w 2011 r. oraz przez czterech 
świadczeniodawców w etapie diagnostycznym w umowach z 2014 r., w etapie pogłębionej diagnostyki przez jednego 
świadczeniodawcę w umowach z 2011 r. i trzech w umowach z 2014 r. 
40 Na wykonywanie m. in. badań cytologicznych, badań histopatologicznych materiału pobranego podczas biopsji lub 
z pobranych wycinków w trakcie badania kolposkopowego. 
41 Katerze i Zakładowi Patomorfologii tej uczelni, posiadającej pracownię cytologiczną. 
42 Tj. dwóch w 2011 r. oraz czterech w 2014 r. 



 

17 

jednego świadczeniodawcy. Zapisy umów w tym rodzaju dopuszczają realizacje 

tych świadczeń przy współpracy z podwykonawcami. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 335) 

Udzielając informacji odnośnie możliwości oraz zakresu zlecania podwykonawcom 

realizacji świadczeń w etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki 

macicy, Prezes NFZ wyraził opinię, że właściwa jest sytuacja kontraktowania 

świadczeń w przedmiotowym zakresie bezpośrednio z wykonawcą mikroskopowej 

oceny preparatów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 572-573) 

4. Zawarcie w 2012 r. umowy43 na realizację świadczeń w programie profilaktyki 

raka piersi w etapie podstawowym ze świadczeniodawcą, który dwukrotnie w 

2011 r. nie uzyskał pozytywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć 

mammograficznych, co zgodnie z załącznikiem poz. 3 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych44, było warunkiem realizacji ww. świadczeń. 

W formularzu ofertowym ww. świadczeniodawca podał, że wymóg posiadania 

aktualnego (z poprzedniego lub bieżącego roku) pozytywnego wyniku audytu 

klinicznego zdjęć mammograficznych nie ma wobec niego zastosowania, ponieważ 

po ostatniej kontroli jakości nastąpiła wymiana aparatu mammograficznego, ale 

posiada dokumentację potwierdzającą sprawność nowego aparatu (testy 

akceptacyjne i specjalistyczne). Natomiast z dokumentacji ofertowej złożonej przez 

ww. świadczeniodawcę45, z posiadanych przez LOW NFZ negatywnych wyników 

audytu klinicznego46 oraz danych z systemu informatycznego NFZ wynika, że 

świadczeniodawca nie dokonał wymiany aparatu mammograficznego. 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że zgodnie z procedurą konkursu 

ofert, komisja konkursowa nr 39 przeprowadziła kontrolę ofert47. Oferent podał, że 

nastąpiła wymiana aparatu mammograficznego i posiada komplet dokumentów 

potwierdzających sprawność nowego aparatu w tym testy akceptacyjne 

i specjalistyczne). Ostateczną i decydującą przesłanką dla komisji konkursowej 

o dalszym procedowaniu oferty, była decyzja ówczesnego dyrektora LOW NFZ 

i konieczność zabezpieczenia lepszego dostępu do świadczeń.  

(dowód: akt akta kontroli tom III: str. 117-132, 133-149, 150-154)  

5. Zawarcie w 2011 r. umowy48 na realizację świadczeń w programie profilaktyki 

raka piersi w etapie podstawowym ze świadczeniodawcą, który nie spełniał 

określonego w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie programów 

profilaktycznych49wymogu wykonywania przez każdego z techników 

elektroradiologów co najmniej 1000 mammografii rocznie oraz wymogu uzyskania 

pozytywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych50, określonego w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 

                                                           
43 Umowa z dnia 8.10.2012 r., zawarta po przeprowadzeniu przez LOW NFZ  postępowania uzupełniającego na realizację 
etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi. 
44 Z dnia 30.08.2009 r. - Dz. U. Nr 140, poz. 1148 ze zm. 
45 Formularz ofertowy z dnia 12.09.2012 r. 
46 Z dnia 09.11.2011 r. oraz w dniu 13.12.2011 r. w procedurze odwoławczej. 
47 nr 03-12-000176[10/1]-0001/00 
48 Umowa nr 030000209110004 zawarta po przeprowadzeniu przez LOW NFZ postępowania konkursowego na realizację 
etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi na lata 2011-2013. 
49 Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29.10.2009 r. (NFZ z 2009 r. Nr 8, poz. 57 ze zm.). 
50 W 2011 r. ww. świadczeniodawca dwukrotnie uzyskał negatywny wynik jakości badań mammograficznych, 
przeprowadzonych przez WOK. 
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Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że oferent złożył oświadczenie 

o niespełnianiu warunku wykonania co najmniej 1000 mammografii rocznie w dniu 

złożenia oferty, ale będzie spełniać od początku obowiązywania umowy. Liczba 

wszystkich wykonanych badań mammograficznych przez oferenta jest trudna do 

zweryfikowania, z uwagi na możliwość wykonywania tych badań nie tylko w ramach 

programu profilaktycznego finansowanego ze środków publicznych i wykazywanego 

w SIMP, lecz o wykonywanie wszystkich mammografii. Na etapie prowadzonego 

postępowania konkursowego brak było przesłanek do podważania wiarygodności 

oświadczenia ww. treści i komisja przyjęła to oświadczenie.  

Z informacji uzyskanych przez NIK w trakcie kontroli od ww. świadczeniodawcy 

wynika, że w roku 2011 oraz w latach nie wykonywali wymaganej liczby badań. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 40-46,  tom III str. 180-197) 

Zdaniem NIK, LOW NFZ w procesie kontraktowania świadczeń na realizację 

programu profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym w latach 2011-

2014, powinien z własnej inicjatywy zwracać się do Wojewódzkiego Ośrodka 

Koordynującego o udostępnienie protokołów kontroli świadczeniodawców 

realizujących ten program, w celu zweryfikowania prawdziwości złożonych przez 

nich w ofertach konkursowych oświadczeń o spełnianiu warunków koniecznych 

wymaganych do realizacji tego programu. Pomimo, że uzyskanie pozytywnego 

wyniku kontroli WOK nie było warunkiem wymaganym do zawarcia umów na 

realizację świadczeń w tym zakresie, to w protokołach kontroli WOK znajdowały się 

zweryfikowane informacje na temat spełnienia przez świadczeniodawców warunków 

koniecznych wymaganych do realizacji tego programu, określonych w załączniku 

nr 5 w pkt 6.3. do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości 

dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz 

w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie liczby 

wykonywanych badań cytologicznych w pracowni oraz liczby dokonywanych ocen 

preparatów cytologicznych przez personel biorący udział w  Programie. Ponieważ 

w trakcie przeprowadzanych przez LOW NFZ kontroli świadczeniodawców nie 

sprawdzano ww. wymogów, zasadnym było zwrócenie się o powyższe dane do 

WOK. 

LOW NFZ w prowadzonych postępowaniach konkursowych nienależycie 

weryfikował dane zawarte w złożonych ofertach, opierając się głównie na 

oświadczeniach świadczeniodawców, nie żądając dokumentów na ich 

potwierdzenie. Nie współpracował w tym zakresie z Wojewódzkimi Ośrodkami 

Koordynującymi, które były w posiadaniu informacji na temat spełniania przez 

świadczeniodawców warunków do udziału w Programach. Skutkiem tego podpisano 

umowy z podmiotami, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ do realizacji Programów. LOW NFZ wyraził również 

zgodę na realizację badań diagnostycznych w zakresie Programów w ramach 

podwykonawstwa przez podmiot, który nie posiadał legitymacji prawnej do 

udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również na realizację przez 

podwykonawców całego zakresu świadczeń w etapie diagnostycznym programu 

profilaktyki raka szyjki macicy, co było niezgodne z umowami zawartymi w tym 

zakresie. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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4. Kontrola i monitorowanie realizacji umów w zakresie 
profilaktycznych programów zdrowotnych raka szyjki 
macicy i raka piersi 

4.1. W planach kontroli LOW NFZ nie uwzględniano zadań związanych 

z przeprowadzaniem kontroli w zakresie programów profilaktyki raka piersi i raka 

szyjki macicy. Postępowania kontrolne w ww. zakresie prowadzone były w sposób 

doraźny. W postępowaniach kontrolnych nie uczestniczyli specjaliści zewnętrzni ani 

konsultanci krajowi czy wojewódzcy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 158-161, 169-177, 184-189, 199-208) 

4.2. W latach 2011–2015 LOW NFZ przeprowadził cztery kontrole 

świadczeniodawców realizujących program profilaktyki raka piersi: w 2011 r. 

jednego spośród 30 realizujących ten zakres świadczeń, w 2012 r. – dwóch 

(6,9%)51, w 2013 r. jednego świadczeniodawcę (4%)52. W latach 2014 r. i w 2015 r. 

nie były przeprowadzane żadne kontrole planowane u świadczeniodawców 

programów profilaktyki raka piersi oraz rak szyjki macicy. W wyniku ww. kontroli, 

LOW NFZ nałożył kary finansowe na dwóch świadczeniodawców53. Stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczyły: braku aparatu rentgenowskiego w mammobusie, 

udzielania świadczeń przez osoby nie zgłoszone do harmonogramu, braku fartucha 

ochronnego w pracowni mammograficznej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 90-98, tom II str., 46-50, 96, 118-128, 129-135, 136-

140) 

Z protokołów kontroli WOK świadczeniodawców etapu podstawowego programu 

profilaktyki raka szyjki macicy wynika, że większość badań cytologicznych 

wykonywana była przez świadczeniodawców w ramach aos, a nie w ramach 

Programu. LOW NFZ nie kontrolował świadczeniodawców pod kątem prawidłowości 

rozliczenia pacjentek w ramach aos oraz Programu. 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że z uwagi na sprawozdawczość 

i rozliczenia umów w rodzaju aos oraz w ramach Programu, prowadzone 

w odrębnych systemach informatycznych (KS-SIKCH oraz SIMP), jak również brak 

narzędzi pozwalających na skuteczną weryfikację czy pacjentki, dla których 

świadczeniodawcy sprawozdali wykonanie świadczenia, związanego z pobraniem 

materiału z szyjki macicy kwalifikowały się w tym czasie do objęcia programem 

profilaktyki raka szyjki macicy etapu podstawowego, LOW NFZ nie prowadził takiej 

weryfikacji. Poinformowała, że Oddział zwrócił się z zapytaniem do dostawcy 

oprogramowania SIMP o możliwość dostosowania systemu w zakresie weryfikacji 

uprawnień osób, dla których wykonane są badania cytologiczne. Ponadto Oddział 

dokona pozasystemowej analizy wykonanych w ramach AOS badań cytologicznych 

za rok 2015. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 637-700, tom II str. 440-489, tom III str. 363) 

4.3. W okresie objętym kontrolą, do LOW NFZ nie wpływały skargi i informacje 

dotyczące oczekiwania pacjentek na świadczenia realizowane w ramach 

programów profilaktycznych. Oddział monitorował realizację kontraktów poprzez 

analizowanie poziomu wykonania umów w poszczególnych zakresach, 

rozpatrywanie za pośrednictwem SIMP proponowanych przez świadczeniodawców 

pobytów mammobusów. Ponadto podejmowano działania interwencyjne 

świadczeniodawców 

                                                           
51 29 wykonawców programu profilaktyki raka piersi w województwie lubelskim w 2012 r. 
52 22 wykonawców programu profilaktyki raka piersi w województwie lubelskim w 2013 r. 
53 W wysokości 1.082,66 zł i 704,47 zł. 

Opis stanu 

faktycznego 
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w celu umożliwienia pacjentkom uzyskania dostępu do diagnostyki w przypadkach, 

gdy było to niemożliwe z powodu wpisania przez świadczeniodawców błędnego 

rozpoznania w systemie informatycznym i tym samym zablokowania możliwości 

wprowadzenia badań do SIMP.  

LOW NFZ w rocznych planach kontroli nie uwzględniał przeprowadzania kontroli 

w zakresie programów profilaktycznych. Zastępca dyrektora ds. Medycznych 

wyjaśniła, że z uwagi na bardzo dużą liczbę umów zawieranych w innych rodzajach 

świadczeń, jak również wytyczne centrali NFZ co do priorytetowych zagadnień 

i obszarów kontroli w danym okresie, kontrole w przedmiotowych zakresach 

planowano w trybie doraźnym. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 46-50) 
 

4.4. W oparciu o system SIMP prowadzono bieżący monitoring realizacji wszystkich 

zawartych umów ze świadczeniodawcami w tym umów realizowanych w ramach 

profilaktycznych programów zdrowotnych. Corocznie planując środki finansowe 

oddział dokonywał oceny pod kątem zabezpieczenia dostępności do badań 

profilaktycznych oraz realizacji poziomu świadczeń profilaktycznych, zgłoszeń  

nowych świadczeniodawców celem ewentualnego ogłoszenia dodatkowych 

postępowań konkursowych.  

W ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją świadczeń w programach 

profilaktycznych sporządzano w latach 2011-2015  (dane z SIMP) zestawienia 

liczby kobiet objętych badaniami profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w 

podziale terytorialnym na poszczególne powiaty. Według danych z ww. zestawień 

najwyższy wskaźnik objęcia badaniami profilaktycznymi raka piersi odnotowano 

w następujących powiatach: w 2011 r. w tomaszowskim – 54,14%, a najniższy 

w powiecie chełmskim - 20,56%, w 2012 r. najwyższy wskaźnik wystąpił 

w powiatach krasnostawskim - 63,14%, a najniższy w mieście Biała Podlaska - 

36,62%, w 2013 r. najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie tomaszowskim 

60,72%, a najniższy w powiecie chełmskim - 27,99%, w 2014 r. najwyższy 

w powiecie opolskim 68,37%, a najniższy w mieście Biała Podlaska - 38,59%, 

w 2015 r. najwyższy w powiecie tomaszowskim 59,35%, a najniższy w powiecie 

chełmskim 33,30%. 

Analogiczne dane dla profilaktyki raka szyjki macicy przedstawiają się następująco: 

w 2011 r. najwyższy wskaźnik objęcia badaniami profilaktycznymi raka szyjki macicy 

odnotowano w powiecie łukowskim – 42,48%, a najniższy w powiecie chełmskim 

14,37%, w 2012 r. najwyższy wskaźnik wystąpił w powiecie łukowskim 63,25%, 

a najniższy w powiecie świdnickim – 14,55%, w 2013 r. najwyższy wskaźnik 

odnotowano w powiecie łukowskim – 56,74%, a najniższy w mieście Chełm – 

15,54%, w 2014 r. najwyższy wskaźnik uzyskano w powiecie łukowskim 58,90%, 

a najniższy w powiecie hrubieszowskim 12,20%, w 2015 r. najwyższy wskaźnik  

odnotowano w powiecie łukowskim – 54,96% a najniższy w powiecie świdnickim – 

12,20%. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 163-172) 

Od 2011 r. Dyrektorowi LOW NFZ zostało przedstawionych 5 raportów dotyczących 

realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych za poszczególne okresy54: 

W raportach obok danych statystycznych odzwierciedlających poziom realizacji ww. 

programów, Oddział przedstawił wnioski i podsumował działania jakie były 

                                                           
54 Lipiec 2010 - czerwiec 2011, lipiec 2011 - czerwiec 2012, lipiec 2012 - czerwiec 2013, lipiec 2013 - czerwiec 

2014, lipiec 2014 - czerwiec 2015. 
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podejmowane w celu promocji programów profilaktycznych oraz zwiększenia 

dostępności do świadczeń i świadomości kobiet objętych badaniami55.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 163-172) 

W oparciu o dane z systemów informatycznych LOW NFZ ilości wykonanych badań 

cytologicznych, kolposkopowych i mammograficznych w latach 2011–2015 

przedstawiały się następująco:  

 w 2011 r. wykonano: 74.664 badań cytologicznych, 3.266 kolposkopii, 63.874 

badań mammograficznych, 

 w 2012 r. wykonano: 92.478 badań cytologicznych, 5.452 kolposkopii, 79.827 

badań mammograficznych, 

 w 2013 r. wykonano: 92.217 badań cytologicznych, 6.226 kolposkopii, 69.854 

badań mammograficznych 

 w 2014 r. wykonano:  93.186 badań cytologicznych, 6.284 kolposkopii, 86.108 

badań mammograficznych, 

 w 2015 r. wykonano: 88.904 badań cytologicznych,  5.840 kolposkopii, 72.467 

badań mammograficznych 

(dowód: akta kontroli tom III str. 55-89, 198-205) 

 

4.5. Monitorowanie realizowanych umów profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy 

oparto na analizie danych z SIMP. Badaniem objęto dane o realizacji 10 umów56 

zawartych w latach 2011 – 2015, w przypadku 6 świadczeniodawców umowy 

realizowane były zgodnie z planem rzeczowo-finansowym i harmonogramem.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 3-5, 9-11, 18-20, 37, 90-95, tom III str. 1-116) 

W ramach monitoringu realizacji LOW NFZ analizował dane z protokołów z kontroli 

jakości badań mammograficznych otrzymywanych z WOK Lublinie oraz 

przesyłanych przez realizatorów świadczeń nie mających siedziby na terenie 

województwa lubelskiego. Badaniem objęto 274 protokołów (100% przekazanych) 

z kontroli jakości badań mammograficznych z lat 2011 – 2015. Wynik nieprawidłowy 

wystąpił w 18 przypadkach, w tym w 2011 r. – 6, w 2012 r. - 3, w 2013 r. - 4, 

w 2014 r. - 3, w 2015 r. – 2.  

W 2015 r. firma z Gdańska do realizacji świadczeń zdrowotnych w profilaktyce raka 

piersi na terenie województwa lubelskiego, wprowadziła 15 mammografów, które 

nie podlegały kontroli jakości badań w 2015 roku (zostały one zainstalowane 

w mammobusach w grudniu 2015 r.). Aparaty te miały być kontrolowane pod 

względem jakości badań mammograficznych dopiero w 2016 r. Audyt zdjęć 

mammograficznych57 został przesunięty na 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 46-50, 100-112, 113-117) 

                                                           
55 Tj. udostępnianie w siedzibie LOW NFZ ulotek informacyjnych skierowanych do kobiet, telefoniczne i osobiste informowanie 
świadczeniobiorców o programach profilaktycznych realizowanych na terenie woj. lubelskiego, promocja programów 
profilaktycznych poprzez współpracę z mediami (Rzecznik prasowy LOW NFZ), udzielanie informacji poprzez media w 
zakresie: możliwości korzystania z badań profilaktycznych, liczby osób korzystających i nakładów finansowych na te badania, 

aktualizacja harmonogramów pracy mammobusów na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ. 
56 Wyciągi z SIMP wykonywanie świadczeń prze NZOZ Marmed, NZOZ T.N. N.WOMP, 1 Wojskowy Szpital w Lublinie, TOP –
MEDICAL SP. z o. o., CM Luxmed w Lublinie, SPZOZ w Kraśniku, NZOZ J. S., SPZOZ Łuków, WSS w Białej Podlaskiej  
57 Zasady audytu klinicznego określone przez Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) na poszczególne lata 2011-2015 r. 
stanowiły, że nie zgłoszenie się do audytu bądź jego dwukrotne niezaliczenie, będzie równoznaczne z niemożnością 
wykonywania świadczeń w ramach Programu. Wynik audytu będzie decydującym kryterium przy wyborze realizatorów przez 
NFZ. Według sporządzonej przez radcę prawnego w LOW NFZ, opinii dopuszczono warunkowe zawarcie umowy pod 
warunkiem przedstawienia pozytywnego wyniku audytu.  
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4.6. Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach zawartych 

umów na realizację programów profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy 

Oddział badał w oparciu o sprawozdania z wykonanych i zatwierdzonych badań 

z systemów informatycznych. W oparciu o te dane podejmowano działania 

interwencyjne u świadczeniodawców mające na celu umożliwienie pacjentkom 

dostępu do świadczeń diagnostycznych. Monitorowano również harmonogramy 

pobytu mammobusów. LOW NFZ tylko w 2011 r. przesłał do świadczeniodawców 

17 pism z prośbą o zgłoszenie i aktualizację w systemie informatycznym planów 

pobytu mammobusów.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 46-50, 46-162) 

4.7. W okresie 2011 – 2015 do Oddziału nie wpłynęły żadne informacje58 

o oczekiwaniu pacjentek na świadczenia realizowane w ramach programów 

profilaktycznych raka piersi raka szyjki macicy. Świadczenia zdrowotne w ramach 

programów profilaktyki były wykonywane bieżąco.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 46-50, 55-89)  

4.8. Konsultanci wojewódzcy byli informowani o rozpoczęciu prac 

przygotowawczych do procesu kontraktowania świadczeń. LOW NFZ zwracał się 

z prośbą o przekazanie opinii na temat aktualnego zabezpieczenia potrzeb 

zdrowotnych na terenie województwa lubelskiego. Zwracano się o przekazanie 

danych dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie 

programów profilaktycznych, w tym w szczególności o: analizę epidemiologiczną 

oraz stanu i wykorzystania zasobów, w tym zakresów świadczeń 

niezakontraktowanych przez LOW NFZ uwzględniających szczególne potrzeby 

populacji województwa lubelskiego, z ewentualnym wskazaniem podmiotu 

dysponującego potencjałem do ich realizacji, prognozę potrzeb zdrowotnych oraz 

inne propozycje rozwiązań pozwalających na zwiększenie dostępności do 

świadczeń. 

W wyjaśnieniach Dyrektor Oddziału podał, że w ostatnich latach w pismach 

kierowanych do LOW NFZ konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii klinicznej, 

położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej i chirurgii onkologicznej 

i radioterapii nie odnieśli się do zabezpieczenia świadczeń dotyczących 

bezpośrednio raka piersi oraz raka szyjki macicy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 46-50) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor LOW NFZ w sposób niewystarczający wykonywał określone w art. 107 

ust. 5 pkt 12 lit. b uśoz zadania z zakresu monitorowania realizacji umów 

dotyczących realizacji Programów, w wyniku czego LOW NFZ dopuścił do 

niewykonywania badań mammograficznych w przypadku czterech59 podmiotów 

okres ten wynosił od 3 do 7 miesięcy, a w  przypadku jednego przez okres 

8 miesięcy. Wskazani świadczeniodawcy nie dopełnili obowiązku poinformowania 

LOW NFZ o planowej przerwie w udzielaniu świadczeń. 

LOW NFZ wysłał do świadczeniodawców pisma o wyjaśnienie przyczyn 

nierealizowania umów. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że tylko 

                                                           
58 Art. 23 ust. 1 -3 uśoz 
59 Spółka z o.o. ze Świdnika nie realizowała umowy w okresie od 01.01.2011 r. do 31.07.2011 r. tj. przez okres 7 miesięcy, 
Przychodnia z Białegostoku nie realizowała umowy w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.202 r. tj. przez okres 6 miesięcy, 
Szpital z Lublina nie realizował umowy w okresie całego I kwartału 2011 r., Poradnia z Lublina nie realizowała świadczeń w 
 okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r.  
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w przypadkach szczególnych podejmowano działania interwencyjne, wysyłając 

świadczeniodawcom pisma o możliwości rozwiązania umowy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-11, 12-20, 21-37, 38-39, 40-43) 

 

LOW NFZ nierzetelnie i nieefektywnie monitorował realizację umów z zakresu 

programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Brak było skutecznego 

i bieżącego nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi te Programy. W 

okresie objętym kontrolą Oddział przeprowadził zaledwie cztery kontrole doraźne w 

zakresie programu profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym, a żadnej w 

programie profilaktyki raka szyjki macicy. Nieprowadzenie kontroli spowodowało, że 

pięciu świadczeniodawców nie wykonywało badań mammograficznych przez okres 

dłuższy niż trzy miesiące, a jeden przez okres ośmiu miesięcy. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli60, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji umów z zakresu programu 

profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy przez świadczeniodawców 

spełniających wszystkie wymogi określone w przepisach obowiązujących 

w tym zakresie. 

2. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia realizacji świadczeń 

zdrowotnych w ramach umów z zakresu programu profilaktyki raka piersi 

i raka szyjki macicy z udziałem podwykonawców, którymi będą wyłącznie 

podmioty spełniające wymogi ustawy o działalności leczniczej do 

wykonywania tych świadczeń. 

3. Zawieranie umów w zakresie etapu diagnostycznego programu profilaktyki 

raka szyjki macicy bezpośrednio z podmiotami dokonującymi oceny 

mikroskopowej materiału cytologicznego we własnym zakresie, bez udziału 

podwykonawców. 

4. Zwiększenie działań monitorujących realizację umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów profilaktyki raka piersi 

i raka szyjki macicy. 

 

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 Lublinie. 

                                                           
60 Dalej: „ustawa o NIK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1096). 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i 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. 

 

Lublin, dnia     26  kwietnia 2016 r. 

  

  

 

Kontroler Dyrektor  

Artur Bokiniec 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 
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