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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. Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 98500 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

2. Mirosław Bortacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 98496 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (dalej: „COZL” lub 
„Szpital”), 20-090 Lublin, ul. Kazimierza Jaczewskiego 7. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem COZL była od 6 października 2006 r. Elżbieta Starosławska. Z dniem  
11 lutego 2016 r. na stanowisko Dyrektora COZL na czas określony do dnia 10 maja 
2016 r. został zatrudniony Maciej Kondratowicz-Kucewicz.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 5 i 5a) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Funkcjonujący w strukturze organizacyjnej COZL Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący (dalej: „WOK”) realizował zadania wynikające z „Populacyjnego 
programu wczesnego wykrywania raka piersi” (dalej: „Program”) w zakresie 
określonym w umowach zawartych z Ministrem Zdrowia2. Dla realizowanych przez 
WOK zadań prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową, a sprawozdania 
(rozliczenia) kwartalne i roczne z realizacji Programu były przekazywane do 
Ministerstwa Zdrowia (dalej: „MZ”) w terminach określonych w umowach z MZ. 

Zgodnie z metodologią kontroli jakości badań mammograficznych, ustalaną co roku 
przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program (dalej: „COK”), przeprowadzano 
kontrole jakości badań mammograficznych u świadczeniodawców, którzy mieli 
siedzibę na terenie województwa lubelskiego i posiadali umowy z Lubelskim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: LOW NFZ) na 
realizację Programu. 

                                                      
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 Umowy na realizację programu zdrowotnego pt. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” zawarte przez 
COZL z Ministrem Zdrowia: Nr 1/2-3/12/2011/51/320 z 14 marca 2011 r., Nr 1/2-3/12/2012/51/135 z 8 marca 2012 r., Nr 1/2-
3/12/2013/51/166 z 17 kwietnia 2013 r., Nr 1/2-3/12/2014/51/429 z 4 czerwca 2014 r. i Nr 1/2-3/21/2015/51/135 z 25 marca 
2015 r. wraz z aneksami. 
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Zbierano, anonimizowano oraz kodowano zestawy zdjęć mammograficznych 
przekazanych przez świadczeniodawców do audytu klinicznego, a następnie 
przesyłano je do ośrodka audytorskiego, tj. do COK zgodnie z ustaloną metodologią 
audytu klinicznego. 

Usługi pocztowe (doręczanie kobietom zaproszeń na badania) były zlecane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3. 

Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej informowano o wskaźnikach objęcia kobiet 
profilaktycznymi badaniami mammograficznymi, oraz o kobietach, które nie zgłosiły 
się na takie badania, pomimo spełniania kryteriów udziału w Programie. Rzetelnie 
monitorowano losy pacjentek, u których wynik badania mammograficznego był 
nieprawidłowy. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

– prowadzenia akcji na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na badania 
mammograficzne z pominięciem wskaźników zgłaszalności na danym obszarze; 

– niedokonywania w latach 2011-2013 analizy wskaźników zgłaszalności na 
badania mammograficzne w odniesieniu do wskaźników zachorowalności 
i śmiertelności na raka piersi odnotowywanych w Europie; 

– niedokonywania powiązania liczby miesięcznie wysyłanych zaproszeń do kobiet 
z terenu działania LOW NFZ ze stopniem zgłaszalności na badania na obszarze 
objętym wysyłką. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań przewidzianych w umowach zawartych 
przez WOK z Ministerstwem Zdrowia 

1.1. COZL, jako jednostka, realizująca w latach 2011-2015 zadania Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, 
zostało wybrane w drodze postępowania konkursowego przeprowadzonego w 2010 
r. przez Ministerstwo Zdrowia4, na podstawie oferty COZL złożonej w dniu 
19 listopada 2010 r. Oferta została sporządzona, według wzoru określonego 
w ogłoszeniu o naborze do konkursu i zawierała dane wymagane przez MZ5. 
Według planu finansowego przedstawionego w ofercie, kwota wnioskowana na 
realizację Programu w 2011 r. wynosiła 578,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 6-8 i tom II str. 463-465) 

W COZL wyodrębniono WOK, jako jedną z komórek organizacyjnych, a realizację 
jego zadań przypisano w zakresach obowiązków trzem pracownikom COZL 
zatrudnionym na umowy o pracę na czas nieokreślony. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 9-41) 

W latach 2011-2015 COZL zawarło z Ministrem Zdrowia pięć umów  
na realizację programu zdrowotnego pod nazwą Populacyjny program wczesnego 
wykrywania raka piersi. Umowy te były zawierane na każdy rok kalendarzowy, 

                                                      
3 Dz. U. z 2015, poz. 2164. 
4 Ogłoszenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru na lata 2011-2015 realizatora zadań 
Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących dla Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjnego 
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, będących elementem Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych. 
5 M.in. dane identyfikacyjne COZL; informację o prowadzonej działalności, w tym m.in. informację o udziale Szpitala  
w realizacji programów profilaktycznych w latach 2006-2010, informację o kadrze medycznej zaangażowanej w realizację 
programów profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy; pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazowej; plan rzeczowo-finansowy, harmonogram realizacji zadania na 2011 r., oświadczenia (w tym 
m.in. o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz opisem celów i podstawowych elementów zadania). 
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tj.: w dniu 14 marca na 2011 r., w dniu 8 marca na 2012 r., w dniu 17 kwietnia na 
2013 r., w dniu 4 czerwca na 2014 r. i w dniu 25 marca na 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 42-196) 

Według Dyrektora COZL „decydentem terminów oraz treści umów zawieranych 
z wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi na realizację Programu było MZ. COZL 
z uwagi na długi okres oczekiwania na podpisanie umów, czego wynikiem był 
skrócony okres realizacji Programu w danym roku, podejmował czynności celem 
przyśpieszenia zawarcia umów kontaktując się w tej sprawie mailowo i telefonicznie 
zarówno z COK, jak i MZ”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 3-11 i 132-136) 

1.2. WOK, co roku przekazywał do COK informacje o świadczeniodawcach 
realizujących program profilaktyki raka piersi mających siedzibę na terenie 
województwa lubelskiego oraz o świadczeniodawcach, u których przewidywano 
przeprowadzenie audytu klinicznego zdjęć mammograficznych. Według Dyrektora 
COZL „planując koszty działalności WOK kierowano się postanowieniami umów 
zawartych z MZ”. Poniesione wydatki, co kwartał raportowano do MZ. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 4-11, 137-139 i 463-465 i tom I str. 562  
i 564-565) 

1.3. Umowy z Ministrem Zdrowia na realizację Programu były aneksowane  
w związku z wnioskami COZL (w ośmiu przypadkach), oraz z inicjatywy MZ 
(w dwóch). Dotyczyły one m.in.: 

 umieszczania na materiałach edukacyjnych logotypu Ministerstwa Zdrowia; 

 przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami, w związku  
z uzyskaniem oszczędności przy realizacji innych zadań. Przykładowo  
w 2011 r. przeniesiono kwotę 41,9 tys. zł z zadania IV „Organizacja wysyłki 
zaproszeń na poziomie wojewódzkim” na zadanie III „Działania na rzecz 
poprawy zgłaszalności na poziomie wojewódzkim”, a w 2013 r. z ww. zadania IV 
przeniesiono kwotę 50 tys. zł na zadanie: III (45 tys. zł) i V.2. „Koszty bieżące 
funkcjonowania WOK” (5 tys. zł); 

 w 2015 r. w związku z oszczędnościami w wynagrodzeniach, spowodowanymi 
długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników WOK przeniesiono 
kwotę 3,7 tys. zł z zadania V.1. „Koszty osobowe” na zadanie III „Działania na 
rzecz poprawy zgłaszalności na poziomie wojewódzkim”; 

 zwiększenia środków finansowych, w związku z realizacją programu profilaktyki 
raka piersi przez nowych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z LOW 
NFZ, co spowodowało konieczność zwiększenia liczby kontroli jakości badań 
mammograficznych u świadczeniodawców z 22 do 25 oraz zwiększenie kwoty 
przeznaczonej na ten cel z 61,6 tys. zł na 70 tys. zł; 

 zmniejszenia w 2014 r. liczby kontroli jakości badań mammograficznych  
i liczby audytów klinicznych zdjęć, w związku z zawieszeniem działalności przez 
jedną z pracowni mammograficznych; 

 zmiany ogólnej wartości zadania w związku z przeprowadzeniem kontroli dwóch 
aparatów mammograficznych w tej samej miejscowości, co spowodowało 
obniżenie kosztów kontroli jednostkowych u świadczeniodawców6. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 57-72, 93-98, 120-122, 154-160, 194-196 i tom II 

str. 3-11 i 466-478) 

1.4. W latach 2011-2015 COZL nie zlecało podwykonawcom merytorycznych zadań 
z zakresu objętego umowami na realizację Programu. Usługi pocztowe związane 
z dystrybucją zaproszeń na badania, druk zaproszeń, usługi reklamowe w prasie, 

                                                      
6 Zamiast 14 kontroli po 2,8 tys. zł oraz pięć kontroli po 2,2 tys. zł przeprowadzono 13 kontroli po 2,8 tys. zł oraz sześć kontroli 
po 2,2 tys. zł. 
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radiu i telewizji, zostały zlecone do wykonania innym podmiotom (m.in. Poczcie 
Polskiej SA, prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz rozgłośniom radiowym 
i telewizyjnym). Natomiast kontrole jakości badań mammograficznych zostały 
wykonane przez osoby posiadające imienne upoważnienia Ministra Zdrowia, które 
zostały zatrudnione przez COZL do wykonania tych czynności na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 3-11 i 463-465) 

1.5. Dla zadań realizowanych przez WOK w ramach umów zawartych z Ministrem 
Zdrowia na realizację Programu, COZL prowadziło odrębną ewidencję,  
a zadania te zostały opisane w polityce rachunkowości7. W opisie merytorycznym 
dokumentów źródłowych (np. faktur, poleceń wyjazdów służbowych) wskazywano 
numer umowy zawartej z Ministrem Zdrowia stanowiącej podstawę finansowania 
kosztów funkcjonowania WOK. Rozrachunki z tytułu zakupu prowadzone były 
poprzez konto 203 – rozrachunki z dostawcami z tytułu dotacji, natomiast sprzedaż 
poprzez konto 204 – rozrachunki z odbiorcami z tytułu dotacji – utworzonymi 
specjalnie do prowadzenia rozliczeń z dostawcami i odbiorcami w ramach dotacji. 
Koszty dotyczące zadań WOK ewidencjonowane były na koncie 503-0103 
prowadzonym w ramach kont 503 – programy zdrowotne, a następnie 
przeksięgowywane na koszt własny sprzedaży programów zdrowotnych 715-
5030105-WOK. Faktury sprzedaży dotyczące WOK ewidencjonowane były na 
koncie 705-5030103. Do ww. kont prowadzona była analityka. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 12, 36-41, 437-450, 463-465 i 481-538) 

1.6. Zrefundowane przez MZ wydatki, poniesione w latach 2011-2015 przez COZL 
na realizację zadań WOK, stanowiły łączną kwotę 2.554,8 tys. zł, z tego:  
501,5 tys. zł w 2011 r., 478,5 tys. zł w 2012 r., 550,9 tys. zł w 2013 r., 530,8 tys. zł 
w 2014 r. i 493,1 tys. zł w 2015 r.). Środki te zostały zgodnie z ewidencją księgową 
wydatkowane na: 

 kontrole jakości badań mammograficznych (271 tys. zł); 

 audyt kliniczny zdjęć mammograficznych (14,8 tys. zł); 

 działania na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim  
(725,7 tys. zł); 

 organizację wysyłki zaproszeń na poziomie wojewódzkim (892,9 tys. zł); 

 koordynację i nadzór nad całością Programu (622,5 tys. zł); 

 zakup sprzętu biurowego i komputerowego do celów realizacji Programu 
(27,9 tys. zł). 

Środki finansowe z MZ wpływały na rachunek COZL po przedłożeniu kwartalnych 
rozliczeń. Wykazane w rocznych sprawozdaniach merytorycznych koszty realizacji 
poszczególnych zadań przez WOK, były zgodne ze szczegółowymi kosztorysami 
załączonymi do umów zawartych z Ministrem Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 71, 98, 122, 159, 196, 203-204, 211-212, 242, 243, 
268, 269, 355, 356, 562 i 564-565 i tom II str. 479-550) 

1.7. Rozliczenia kwartalne stanowiące podstawę przekazania środków finansowych, 
wraz z zestawieniem faktur za dany kwartał, były przekazywane do MZ  
w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału za kwartał 
poprzedni, z tym, że za IV kwartał danego roku rozliczeniowego  
w terminie do 10 grudnia. W przypadku zadań, które WOK zrealizował w okresie 
poprzedzającym dzień zawarcia umowy, ww. rozliczenia były przekazywane do MZ 
w terminie 30 dni od zawarcia umowy, natomiast końcowe rozliczenia merytoryczno-
finansowe z realizacji umowy w terminie do 15 stycznia za rok poprzedni, co było 

                                                      
7 Zarządzenie Nr 37 Dyrektora COZL z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania zasad 
(polityki) rachunkowości w COZL. 
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zgodne z postanowieniami umów zawartych z Ministrem Zdrowia na realizację 
Programu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 562-565) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność COZL w zbadanym zakresie. 

2. Kontrola jakości badań skryningowych realizowana  
w ramach Populacyjnego programu wczesnego 
wykrywania raka piersi 

2.1. Każdego roku, po podpisaniu umowy z Ministrem Zdrowia na realizację 
Programu i uzyskaniu informacji z SIMP o świadczeniodawcach, którzy  
w danym roku realizowali program profilaktyki raka piersi oraz o liczbie posiadanych 
przez nich pracowni mammograficznych, występowano do MZ o wystawienie 
imiennych upoważnień dla osób przeprowadzających kontrole jakości badań 
mammograficznych w poszczególnych pracowniach. 
W 2011 r. w okresie wyznaczonym przez COK na przeprowadzenie kontroli8 
zakontraktowanych było 25 pracowni mammograficznych należących do 
świadczeniodawców z terenu województwa lubelskiego, w których wykonywane były 
badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi. 
Skontrolowano 23 takie pracownie. W 20 przypadkach wynik kontroli był pozytywny, 
natomiast w trzech negatywny9. Dwóch pracowni10 nie skontrolowano ze względu na 
awarię aparatów mammograficznych posiadanych przez tych świadczeniodawców. 
W 2011 r. w terminie wyznaczonym przez COK swoje zestawy zdjęć 
mammograficznych do audytu klinicznego przekazało do WOK 
21 świadczeniodawców. Zgodnie z zasadami audytu klinicznego ustalonymi przez 
MZ, świadczeniodawcy wykonujący badania mammograficzne w ramach programu 
profilaktyki raka piersi przesyłali do WOK dwa komplety reprezentatywnych 
prawidłowych zdjęć mammograficznych (najlepszych w ich opinii wykonanych na 
przestrzeni ostatnich 10 miesięcy). Zdjęcia te zostały przez WOK zebrane, 
zanonimizowane, zakodowane i przekazane do ośrodka audytorskiego, tj. do COK, 
który dokonywał ich oceny. Według metodologii COK w procedurze audytu 
klinicznego stosowana była centralna weryfikacja nadesłanych zdjęć 
mammograficznych, która była dokonywana przez audytorów COK. Spośród 
21 świadczeniodawców, którzy nadesłali swoje zdjęcia, pozytywny wynik audytu 
uzyskało 18 świadczeniodawców, natomiast trzech11 negatywny. 

W 2012 r. w okresie wyznaczonym przez COK na przeprowadzenie kontroli 
zakontraktowanych było 19 pracowni mammograficznych należących do 
świadczeniodawców z terenu województwa lubelskiego, w których wykonywane były 
badania mammograficzne w ramach Programu. Skontrolowano wszystkie 
19 pracowni. W 16 przypadkach wynik kontroli był pozytywny, natomiast  
w trzech negatywny12. 
W 2012 r. w terminie wyznaczonym przez COK swoje zestawy zdjęć 
mammograficznych do audytu klinicznego przekazało do WOK  
18 świadczeniodawców. Zostały one zebrane, zanonimizowane, zakodowane 
i przekazane do COK, który dokonywał ich oceny. Spośród 18 świadczeniodawców, 

                                                      
8 COK corocznie określał terminy, w których powinny być przeprowadzone kontrole jakości badań mammograficznych. 
9 NZOZ WIWO w Lublinie, NZOZ Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej w Puławach i SP ZOZ w Hrubieszowie. 
10 NZOZ Marmed w Chełmie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. 
11 NZOZ WIWO w Lublinie, SP ZOZ w Hrubieszowie i SP Szpital Wojewódzki w Zamościu. 
12 SP Szpital Wojewódzki w Lublinie, Centrum Medyczne Internus S.C. w Puławach i NZOZ ODR i USG w Puławach. 
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którzy nadesłali swoje zdjęcia, pozytywny wynik audytu uzyskało  
17 świadczeniodawców, natomiast jeden13 negatywny. 

W 2013 r. w okresie wyznaczonym przez COK na przeprowadzenie kontroli 
zakontraktowanych było 19 pracowni mammograficznych należących do 
świadczeniodawców z terenu województwa lubelskiego, w których wykonywane były 
badania mammograficzne w ramach Programu. Skontrolowano wszystkie 
19 pracowni. W 16 przypadkach wynik kontroli był pozytywny, natomiast  
w trzech negatywny14. 
W 2013 r. w terminie wyznaczonym przez COK swoje zestawy zdjęć 
mammograficznych do audytu klinicznego przekazało do WOK  
18 świadczeniodawców. Zostały one zebrane, zanonimizowane, zakodowane  
i przekazane do COK, który dokonywał ich oceny. Spośród  
18 świadczeniodawców, którzy nadesłali swoje zdjęcia, pozytywny wynik audytu 
uzyskało 17 świadczeniodawców, natomiast jeden15 negatywny. 

W 2014 r. w okresie wyznaczonym przez COK na przeprowadzenie kontroli 
zakontraktowanych było 20 pracowni mammograficznych należących do 
świadczeniodawców z terenu województwa lubelskiego, w których wykonywane były 
badania mammograficzne w ramach Programu. Skontrolowano wszystkie 
20 pracowni. W 19 przypadkach wynik kontroli był pozytywny, natomiast  
w jednym negatywny16. 
W 2014 r. w terminie wyznaczonym przez COK swoje zestawy zdjęć 
mammograficznych do audytu klinicznego przekazało do WOK  
18 świadczeniodawców. Zostały one zebrane, zanonimizowane, zakodowane  
i przekazane do COK, który dokonywał ich oceny. Spośród  
18 świadczeniodawców, którzy nadesłali swoje zdjęcia, pozytywny wynik audyt 
uzyskało 17 świadczeniodawców, natomiast jeden17 negatywny. 

W 2015 r. w okresie wyznaczonym przez COK na przeprowadzenie kontroli 
zakontraktowanych było 19 pracowni mammograficznych należących do 
świadczeniodawców z terenu województwa lubelskiego, w których wykonywane były 
badania mammograficzne w ramach Programu. Skontrolowano 18 takich pracowni. 
W 17 przypadkach wynik kontroli był pozytywny, natomiast w jednym negatywny18. 
Jednej pracowni19 nie skontrolowano, ze względu na awarię aparatu 
mammograficznego posiadanego przez tego świadczeniodawcę. 
W 2015 r. w terminie wyznaczonym przez COK swoje zestawy zdjęć 
mammograficznych do audytu klinicznego przekazało do WOK  
17 świadczeniodawców. Zostały one zebrane, zanonimizowane, zakodowane  
i przekazane do COK, który dokonywał ich oceny. Wszyscy świadczeniodawcy 
(17) uzyskali pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć mammograficznych. 
W latach 2011-2015 WOK informował wszystkich świadczeniodawców realizujących 
Program o terminie, w jakim będą przeprowadzone kontrole jakości badań 
mammograficznych, oraz o terminie, w jakim należy przesłać lub przekazać do WOK 
zdjęcia mammograficzne wykonane przez świadczeniodawców celem poddania ich 
ocenie przez zespół audytorski wybrany przez COK. Informacje te były 
zamieszczane na stronie internetowej WOK oraz przekazywane pisemnie 
poszczególnym świadczeniodawcom. 

                                                      
13 Centrum Medyczne Internus S.C. w Puławach. 
14 Centrum Medyczne Internus S.C. w Puławach, SP ZOZ 1 Wojskowy Szpital z Polikliniką w Lublinie i NZOZ Marmed  
w Świdniku. 
15 SP ZOZ w Puławach. 
16 Centrum Usług Medycznych Sonologistic Sp. z o.o. w Zamościu. 
17 Centrum Usług Medycznych Sonologistic Sp. z o.o. w Zamościu. 
18 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. 
19 NZOZ Marmed w Chełmie. 
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Wyniki audytu klinicznego przeprowadzonego w latach 2011-2015  
u realizatorów Programu oraz protokoły z kontroli jakości badań mammograficznych, 
były po zakończeniu audytu/kontroli przekazywane przez WOK m.in. do LOW NFZ. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 197-198, 205-207, 233-234, 262-263, 351-352, 
499-561 i 566-601 i tom II str. 184-190, 214-219 i 463-465) 

2.2. W latach 2011-2015 WOK nie przeprowadzał kontroli jakości badań 
mammograficznych u świadczeniodawców, których siedziba mieściła się poza 
terenem województwa lubelskiego i którzy w ww. latach wykonywali badania 
mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi w trybie mobilnym na 
terenie województwa lubelskiego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 197, 205-206, 233-235, 262-263, 351-352  
i 482-486) 

Dyrektor COZL wyjaśniła, że „już w początkowym okresie działania Programu przy 
opracowywaniu metodologii kontroli jakości przystąpiono do rozwiązania problemu 
organizacyjnego, jaki stanowiła kontrola aparatów mobilnych u realizatorów 
przeprowadzających badania mammograficzne w województwach innych, 
niż położenie ich macierzystej jednostki (wykonujących badania na terenie całej 
Polski). Aby uniknąć sytuacji dublowania kontroli w poszczególnych województwach 
u tego samego realizatora (przez co także i podwójnego finansowania kontroli), 
przyjęto, że ww. świadczeniodawcy będą podlegać kontroli jakości w województwie,  
w którym zlokalizowana jest ich macierzysta siedziba. Informacja ta została 
ponownie powielona na spotkaniu WOK-ów w COK w dniu 9 września 2014 r. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy nadmienić, iż przy kontraktowaniu z NFZ 
jednostek w trybie mobilnym wymagany jest pozytywny protokół z kontroli jakości, 
przy czym nie ma znaczenia, z którego województwa WOK przeprowadził kontrolę”. 
Dyrektor COZL dodała, że „nadzór nad skontrolowaniem wszystkich pracowni 
mobilnych w Polsce sprawuje COK”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 137-181) 

Według informacji Kierownika Zakładu Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii 
w Warszawie (COK) „zgodnie z umową na realizację programu wczesnego 
wykrywania raka piersi, każdy WOK był zobowiązany do przekazania wyników 
kontroli jakości do COK i do właściwego terytorialnie Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 
W przypadku audytu do przekazywania wyników świadczeniodawców z terenu 
województwa właściwego dla danego WOK odpowiedniemu, również terytorialnie 
OW NFZ, do czego obligowała WOK metodologia audytu klinicznego obowiązująca 
w danym roku. W zakresie zadań WOK nie znajdowało się prowadzenie ewidencji 
liczby umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i miejsc kontraktowania 
poszczególnych świadczeniodawców. Podkreślić należy, iż za kontraktowanie 
odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednym z wymogów wobec 
oferentów w programie profilaktyki raka piersi jest aktualny pozytywny wynik kontroli 
jakości badań mammograficznych oraz audytu klinicznego zdjęć 
mammograficznych. Dokumenty potwierdzające poddanie się wymienionym 
procedurom NFZ winien, zatem każdego roku obowiązywania umowy  
o udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązkowo uzupełniać. Konsekwentnie 
z opisanymi powyżej zasadami, w przypadku świadczeniodawców nieposiadających 
siedziby na terenie województwa lubelskiego protokoły z kontroli nie były przez 
struktury administracyjne programu przekazywane do LOW NFZ, ale trafiły do 
oddziałów wojewódzkich NFZ odpowiednich dla macierzystej siedziby 
świadczeniodawcy. Wynikało to z obowiązującej w Programie, właściwie od 
początku przeprowadzania kontroli jakości i audytu, zasady kontrolowania 
i audytowania świadczeniodawców, przez WOK-i realizujące Program, na terenie 
województwa, gdzie znajduje się macierzysta siedziba świadczeniodawcy. Przyjęcie 
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takiego sposobu kontrolowania miało na celu uniknięcie sytuacji poddania podwójnej 
kontroli czy audytowi przez kilka WOK-ów tego samego aparatu lub ośrodka. 
System ten z punktu widzenia COK i WOK-ów spełniał swoje zadanie, ponieważ 
pozwalał na skontrolowanie i zaudytowane 100% świadczeniodawców w każdym 
roku. W przypadku mammografów mobilnych pracujących w programie informację 
nt. kontroli i audytu można było uzyskać w dwojaki sposób albo zwracając się 
bezpośrednio do OW NFZ właściwego dla siedziby, albo do COK, co 
niejednokrotnie czyniono. Dodatkowo wyniki przeprowadzonych kontroli i audytu 
umieszczane były, co roku na stronie internetowej COK”. Ww. poinformował, że 
„COK nie wydawał pisemnych dyspozycji Wojewódzkim Ośrodkom Koordynującym 
w kwestii kontroli aparatów mobilnych zakontraktowanych na realizację programu na 
terenie kilku województw. W takim przypadku postępowano zgodnie z opisanymi 
wcześniej zasadami. Od początku funkcjonowania Programu, co najmniej dwa razy 
w roku odbywały się spotkania WOK-ów z COK w celu omówienia bieżącej realizacji 
programu. Na pierwszym spotkaniu każdego roku omawiano założenia na rok 
bieżący, m.in. dotyczące kontroli i audytu. To podczas takich spotkań WOK-i 
otrzymywały dodatkowe wytyczne odnoszące się do wykonania poszczególnych 
zadań w sposób jednolity dla całego kraju. W takiej formie kilkakrotnie 
przekazywana była również zasada kontroli świadczeniodawców 
z zakontraktowanymi badaniami mammograficznymi w więcej niż jednym 
województwie”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 396-416) 

2.3. Wszystkie osoby, które przeprowadzały w latach 2011-2015 kontrole  
w zakresie jakości badań mammograficznych u świadczeniodawców realizujących 
program profilaktyki raka piersi20, złożyły przed rozpoczęciem czynności kontrolnych 
pisemne oświadczenia o bezstronności w stosunku do świadczeniodawców 
wskazanych do kontroli. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 451-474) 

Kontrole jakości badań mammograficznych u świadczeniodawców przeprowadzano 
na podstawie pisemnych upoważnień Ministra Zdrowia21. Protokoły z kontroli jakości 
badań mammograficznych przeprowadzonych u świadczeniodawców sporządzone 
zostały zgodnie z wymogami metodologii kontroli świadczeniodawców i w formie 
określonej na każdy rok kalendarzowy przez COK. 

Oceny etykiet zdjęć mammograficznych nadesłanych do WOK przez 
świadczeniodawców oraz ich utajnienia dokonywały dwie osoby w 2011 i 2015 r., 
oraz jedna w 2012, 2013 i 2014 r. Zgodnie z metodologią audytu klinicznego zdjęć 
mammograficznych ustaloną na 2015 r., osoby, które dokonywały oceny i utajnienia 
zdjęć złożyły oświadczenia o bezstronności oraz uzyskały certyfikat COK 
uprawniający ich do dokonywania takich czynności. Natomiast w latach 2011-2014 
osoby te nie składały takich oświadczeń ani nie legitymowały się takim certyfikatem, 
albowiem zgodnie z zasadami audytu klinicznego ustalanymi przez COK na 2011, 
2012, 2013 i 2014 rok nie było takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 24-29 i 191-219) 

NIK zwraca uwagę, że system kontroli jakości badań mammograficznych przyjęty 
przez COK spowodował, że WOK nie przeprowadzał kontroli jakości badań 
mammograficznych u świadczeniodawców, których siedziba mieściła się poza 
terenem województwa lubelskiego, posiadających zawarte umowy z LOW NFZ  
i wykonujących w latach 2011-2015 badania mammograficzne w ramach programu 

                                                      
20 Było to sześć osób w 2011 r., po pięć w 2012 r. i w 2013 r., oraz po cztery w 2014 r. i w 2015 r. 
21 Upoważnienia do przeprowadzenia takich kontroli, były wydawane przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy  
z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1200 ze zm.). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

10 

profilaktyki raka piersi na terenie województwa lubelskiego z wykorzystaniem 
mammobusów. COK nie wydawał w tej sprawie WOK-om pisemnych dyspozycji,  
a wytyczne w tym względzie przekazywał ustnie w trakcie organizowanych dwa razy  
w roku odpraw z przedstawicielami Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących 
Program. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność COZL w zbadanym zakresie. 

3. Działania na rzecz wysokiej zgłaszalności na badania 
profilaktyczne raka piersi na poziomie wojewódzkim 

3.1. WOK w latach 2011-2015 realizował następujące zadania na rzecz poprawy 
zgłaszalności: 

– udział w imprezach otwartych (np. dożynki, imprezy plenerowe itp.) 
organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub przez inne 
organizacje (94 imprezy); 

– szkolenia dla pracowników samorządowych i mieszkańców (42); 
– akcje edukacyjne w szkołach adresowane do rodziców, młodzieży i nauczycieli 

(108); 
– współpraca z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej polegająca na 

organizowaniu stoisk informacyjno-edukacyjnych oraz nauce metod i techniki 
samobadania piersi (35); 

– konferencje dla kobiet (36); 
– spotkania ze świadczeniodawcami (pięć);  
– doręczanie materiałów dotyczących profilaktyki raka piersi do urzędów miast  

i gmin oraz starostw powiatowych; 
– współpraca z lokalnymi mediami (udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, 

artykuły w prasie, spoty reklamowe itp.). 
(dowód: akta kontroli tom II str. 197-436) 

3.2. Standardy realizacji zadania, stanowiące załącznik nr 5 do umów z MZ, 
określały wykaz obligatoryjnych22 działań podejmowanych przez WOK. 
W standardach tych określono minimalną liczbę poszczególnych działań. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 88-89, 116-118, 144-146 i 184-186) 

W latach 2011-2015 zadania zrealizowano, zgodnie ze standardami, stanowiącymi 
załączniki do umowy z Ministrem Zdrowia. WOK przeprowadził wszystkie 
obligatoryjne zadania, przykładowo w 2015 r. zalecono przeprowadzenie, co 
najmniej:  
– 15 imprez otwartych – wykonano 28, 
– 12 szkoleń dla pracowników lokalnych samorządów – wykonano 13, 
– 25 spotkań edukacyjnych w szkołach – wykonano 56, 
– 10 konferencji dla kobiet – wykonano 19, 
– 10 spotkań warsztatowych dla pracowników miejskich i gminnych ośrodków 

pomocy społecznej – wykonano 12. 

                                                      
22 Zalecono przeprowadzenie działań z uwzględnieniem następujących wydarzeń: Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Kobiet, 
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, Światowy Dzień Onkologii, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Październik 
Miesiącem Walki z Rakiem Piersi. Jako forma obchodów m.in. ww. wydarzeń WOK został zobowiązany do organizacji i/lub 
uczestnictwa w akcjach Dni Otwartych Onkologii. WOK został zobowiązany do uczestniczenia w imprezach otwartych, 
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników lokalnych samorządów i mieszkańców województwa o profilu propagującym wiedzę 
na temat programu, akcji edukacyjnych w szkołach, spotkań warsztatowych dla pracowników miejskich i gminnych ośrodków 
pomocy społecznej oraz podopiecznych, konferencji dla kobiet z zakładów pracy, co najmniej dwukrotny kontakt w roku ze 
wszystkimi samorządami, zaplanowanie i podjęcie współpracy z mediami w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych, 
wysyłka materiałów informacyjnych do samorządów i świadczeniodawców. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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(dowód: akta kontroli tom I str. 42-193 i 197-436 i tom II str. 261-296) 

3.3. WOK prawidłowo dokumentował prowadzenie działań i kosztów na rzecz 
poprawy zgłaszalności. Dokumentowanie przeprowadzonych akcji odbywało się 
m.in. poprzez: potwierdzenie spotkań/wykładu/akcji na poleceniu wyjazdu 
służbowego pracowników WOK przez jednostkę organizującą akcję, zbieranie 
podpisów na listach obecności podczas spotkań organizowanych w zakładach 
pracy, ośrodkach pomocy społecznej, jednostkach samorządowych, a w szkołach – 
w protokołach potwierdzających przeprowadzenie szkolenia/wykładu, podpisanych 
przez dyrektora szkoły. Dodatkowo prowadzono dokumentację fotograficzną 
skatalogowaną w zasobach informatycznych WOK. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 261-296) 

3.3.1. Według Dyrektora COZL podstawowe koszty poszczególnych działań na 
rzecz wysokiej zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne były związane 
z dojazdami pracowników WOK (delegacje, koszty ryczałtu na paliwo) oraz kosztami 
wynagrodzeń pracowników WOK za pracę w soboty, niedziele i święta w trakcie 
akcji promocyjnych. Wszystkie wykłady były prowadzone w ramach zakresu 
czynności pracowników WOK (bez dodatkowych kosztów). 
Dodatkowe koszty działań na rzecz wysokiej zgłaszalności kobiet na badania 
mammograficzne obejmowały zakupy: namiotu na akcje otwarte, banerów z logo 
Programu, fantomów do nauki samobadania piersi, ulotek, gadżetów itp. (wszystkie 
dodatkowe koszty były dokonywane po ich zaakceptowaniu przez COK i MZ). 

(dowód: akta kontroli tom II 261-296) 

3.4. Wydatki na działania na rzecz wysokiej zgłaszalności w latach 2011-2015 
wyniosły ogółem 660,3 tys. zł, z tego w 2011 r. – 110,7 tys. zł, w 2012 r. – 64,9 tys. 
zł, w 2013 r. – 108,9 tys. zł, w 2013 r. – 190,3 tys. zł, i w 2015 r. – 185,5 tys. zł. 

Objęcie populacji objętej Programem w województwie wzrosło z 44,8% w 2011 r. do 
49,2% w 2015 r. (w 2012 r. wyniosło 47,2%, w 2013 r. - 47,4% i w 2014 r. - 48,9%). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 203, 211, 242, 268, 355 oraz tom II str. 372-
376) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

WOK nie dokonywał powiązania akcji na rzecz poprawy zgłaszalności z danymi 
dotyczącymi populacji kobiet do objęcia programem profilaktyki raka piersi. 
Przykładowo w 2013 r. WOK nie przeprowadził żadnej akcji na rzecz poprawy 
zgłaszalności na terenie miasta Zamościa pomimo, że w mieście tym 
odnotowywano w badanych latach najniższy wskaźnik objęcia Programem  
(od 37,3% do 40,0%). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 244-261, tom II str. 387) 

W latach 2011-2015 WOK przeprowadził 50,2% wszystkich akcji na rzecz poprawy 
zgłaszalności na terenie miasta Lublina, gdzie populacja kobiet objętych Programem 
stanowiła ok.18% populacji całego województwa, a objęcie Programem wynosiło od 
47,0% w 2011 r. do 48,2% w 2015 r. Na pozostałe powiaty przypadała (procentowo) 
następująca ilość akcji: krasnostawski – 8,1%, chełmski (z miastem Chełm) – 6,1%, 
bialski (z miastem Biała Podlaska) – 5,1%, opolski – 4,8%, radzyński – 3,4%, 
lubelski – 2,7%, puławski – 2,3%, tomaszowski – 2,3%, biłgorajski – 2,0%, kraśnicki 
– 2,0%, łukowski – 2,0%, zamojski (z miastem Zamość) – 2,0%, rycki – 1,7%, 
lubartowski – 1,3%, łęczyński – 1,0%, włodawski – 1,0%, janowski – 0,7%, 
parczewski – 0,7%, hrubieszowski – 0,3% i świdnicki – 0,3%. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 197-436, tom II str. 372-376) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://www.krasnystaw.um.gov.pl/
http://www.opole.lublin.pl/
http://www.radzyn-podl.pl/
http://www.um.pulawy.pl/
http://www.bilgoraj.com.pl/
http://www.krasnik.pl/
http://www.lukow.pl/
http://www.ryki.pl/portal/
http://www.lubartow.pl/
http://www.powiatleczynski.pl/
http://www.um.wlodawa.pl/
http://www.powiatjanowski.pl/
http://parczew.com/
http://www.miasto.hrubieszow.pl/
http://www.swidnik.pl/
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Kierownik WOK wyjaśniła, że najwięcej akcji na rzecz poprawy zgłaszalności 
kierowanych było do mieszkanek Lublina z uwagi na fakt, że populacja kobiet 
objętych Programem stanowiła ok.18% populacji całego województwa (około 52 tys. 
kobiet objętych Programem). Osiągnięcie wysokiego wskaźnika zgłaszalności na tak 
dużej populacji kobiet wymagało odpowiednio więcej akcji na rzecz poprawy 
zgłaszalności. Biorąc pod uwagę powyższe, aby zapewnić wysoki procent 
zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne, WOK w oczekiwaniu na 
podpisanie umowy z Ministrem Zdrowia (brak pewności finansowania akcji) 
przystępował do przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjnych, zmniejszając 
ich koszty poprzez organizowanie ww. akcji na terenie Lublina, gdzie mieściła się 
duża liczba urzędów, instytucji, firm itd., umożliwiających dotarcie do kobiet objętych 
Programem. Po podpisaniu umowy z Ministrem Zdrowia na dany rok, zasięg 
działania WOK rozszerzał się na pozostałe powiaty województwa lubelskiego.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 339-340) 

Złożone wyjaśnienia świadczą o braku równego dostępu do informacji o Programie, 
którego przyczyną były nieprawidłowo ukierunkowane działania WOK. W latach 
2011-2015 na terenie powiatów: puławskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, 
kraśnickiego, łukowskiego, zamojskiego, miasta Zamość, ryckiego, lubartowskiego, 
łęczyńskiego, włodawskiego, janowskiego, parczewskiego, hrubieszowskiego, 
świdnickiego, w których populacja kobiet objętych Programem stanowiła  
ok. 52,7% skierowano 19,7% akcji na rzecz poprawy zgłaszalności. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 197-436 i tom II str. 372-376) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność COZL w zbadanym zakresie. 

4. Organizacja wysyłki imiennych zaproszeń do udziału 
w badaniach przesiewowych na poziomie wojewódzkim 

4.1. WOK w latach 2011-2015 wysłał łącznie 757.580 zaproszeń do udziału 
w badaniach mammograficznych23, z tego: 133.757 w 2011 r., 161.857 w 2012 r, 
161.966 w 2013 r., 150.000 w 2014 r. i 150.000 w 2015 r. Koszt wysyłki zaproszeń 
wyniósł łącznie 837,5 tys. zł, z tego: 185,5 tys. zł w 2011 r., 227,8 tys. zł w 2012 r., 
189,9 tys. zł w 2013 r., 132,8 tys. zł w 2014 r. i 101,5 tys. zł w 2015 r. Wysyłka 
realizowana była w dwóch trybach, tj. dla pracowni stacjonarnych oraz mobilnych. 
W trybie stacjonarnym wysyłka realizowana była w planie tygodniowym, poprzez 
określanie ilości generowanych w SIMP zaproszeń na dany tydzień. W przypadku 
trybu mobilnego nie była określana liczba zaproszeń, a jedynie dzień tygodnia, na 
który generowane były zaproszenia.  
Przyznanie ilości zaproszeń dla poszczególnych realizatorów następowało 
automatycznie w systemie SIMP. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 6-7 i 362-397) 

4.2. Dyrektor COZL wyjaśniła, że WOK nie dysponował informacjami dotyczącymi 
badań wykonywanych przez świadczeniodawców w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (aos), oraz badań wykonywanych komercyjnie, w związku z tym 
WOK nie posiadał informacji czy te dane były uwzględniane w listach osób 
wygenerowanych do wysyłki zaproszeń. Na spotkaniach organizowanych przez 
COK, WOK-i wielokrotnie podejmowały temat udostępnienia przez NFZ informacji 
na temat badań wykonywanych w ramach aos-u. Ww. prośba została zrealizowana 
przez COK poprzez wystosowanie pisma do centrali NFZ, czego wynikiem było 
jednorazowe udostępnienie danych w 2014 r. 

                                                      
23 Populacja kobiet uprawniona do udziału w Programie w latach 2011-2015 wynosiła 714.262 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.um.pulawy.pl/
http://www.bilgoraj.com.pl/
http://www.krasnik.pl/
http://www.lukow.pl/
http://www.ryki.pl/portal/
http://www.lubartow.pl/
http://www.powiatleczynski.pl/
http://www.um.wlodawa.pl/
http://www.powiatjanowski.pl/
http://parczew.com/
http://www.miasto.hrubieszow.pl/
http://www.swidnik.pl/
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(dowód: akta kontroli tom II str. 6) 

W latach 2011-2015 na badania w ramach Programu zgłosiło się 332.010 kobiet 
z tego: 
– w 2011 r. zbadano 59.696 kobiet, wynik badania prawidłowy stwierdzono 

u 37.703, zmiany łagodne wykryto u 21.405, podejrzenie raka piersi u 348,  
rozpoznano raka piersi u 240 kobiet; 

– w 2012 r. zbadano 71.406 kobiet, wynik badania prawidłowy stwierdzono 
u 45.625, zmiany łagodne wykryto u 25.164, podejrzenie raka piersi u 358, 
rozpoznano raka piersi u 259 kobiet; 

– w 2013 r. zbadano 60.947 kobiet, wynik badania prawidłowy stwierdzono 
u 34.672, zmiany łagodne wykryto u 23.876, podejrzenie raka piersi u 2.134, 
rozpoznano raka piersi u 265 kobiet; 

– w 2014 r. zbadano 76.883 kobiet, wynik badania prawidłowy stwierdzono 
u 45.691, zmiany łagodne wykryto u 28.219, podejrzenie raka piersi u 2.894, 
rozpoznano raka piersi u 79 kobiet; 

– w 2015 r. zbadano 63.078 kobiet, wynik badania prawidłowy stwierdzono 
u 38.063, zmiany łagodne wykryto u 22.290, podejrzenie raka piersi u 2.657, 
rozpoznano raka piersi u 68 kobiet. 

Objęcie kobiet programem profilaktyki raka piersi w województwie lubelskim 
wynosiło na dzień 1 stycznia 2016 r. – 49,2%. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 202, 210, 241, 266 i 357 i tom II str. 6 i 42) 

4.3. Zaproszenia przesyłane przez WOK do uczestniczek Programu były 
sporządzone wg. wzoru przekazywanego przez COK. W zaproszeniach 
wskazywano konkretnego świadczeniodawcę, u którego uczestniczka mogła się 
zbadać. W zaproszeniu zaznaczono, że w przypadku, gdyby wskazana placówka 
nie odpowiadała uczestniczce to może wybrać inną ze wskazanej listy 
świadczeniodawców. Zaproszenie zawierało także informacje o konieczności 
przyniesienia dowodu osobistego oraz wyników wcześniej wykonywanych badań 
mammograficznych, jeżeli były wykonywane. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 222-224 i 261) 

Dyrektor COZL wyjaśniła, że w 2011 r. WOK zainicjował dołączanie ulotek 
informacyjnych na temat Programu do wysyłanych zaproszeń, zawierających  
m.in. odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące Programu oraz listę 
realizatorów. MZ po doświadczeniach WOK w zakresie uzupełnienia zaproszeń  
o listę świadczeniodawców podjęło decyzję o dołączaniu do zaproszeń listy 
realizatorów pracujących w Programie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 8 i 348-358) 

4.4. W umowach zawartych na realizację Programu zobligowano WOK do 
rozpoczęcia wysyłki zaproszeń bez zbędnej zwłoki (lub w pierwszym kwartale po 
podpisaniu umowy).  
Wysyłka zaproszeń była prowadzona po podpisaniu umowy z MZ. W latach 2011-
2013 wysyłkę zaproszeń rozpoczęto przed zawarciem umów na wydruk zaproszeń.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 42, 73, 100, 124, 162, 200, 207, 237, 263 
i tom II str. 225) 

W latach 2011-2015 WOK wysłał o 55.082 więcej zaproszeń, niż było to określone  
w umowach zawartych z Ministrem Zdrowia. Kierownik WOK wyjaśniła, że „WOK 
z uwagi na: wprowadzenie (udostępnienie) przez Centralę NFZ do SIMP wzoru 
zaproszenia (zaakceptowanego przez MZ i NFZ) i podpisaną umowę z Ministrem 
Zdrowia oraz aktualną umowę na wysyłkę ww. zaproszeń, mógł rozpocząć, bez 
zbędnej zwłoki realizację powierzonych mu zadań we wczesnej fazie 
funkcjonowania umowy.” 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 49, 80, 107, 134, 172, 200-201 i tom II str. 394) 

4.4.1. Badaniami objęto dziewięć zamówień, których przedmiotem były: wydruk 
zaproszeń, przygotowanie kopert oraz dostawa usług pocztowych. Postępowania na 
udzielenie badanych zamówień przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi.  
Opis przedmiotu zamówienia zapewniał zachowanie uczciwej konkurencji. Treść 
zawartych umów była zgodna z istotnymi postanowieniami umów, określonymi 
w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, a umowy należycie 
zabezpieczały interes COZL. W zakresie zamówień objętych badaniem wykonawcy 
wywiązywali się ze zobowiązań określonych w umowach. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 225-231) 

4.5. WOK dokonywał wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne (na 
podstawie adresów wygenerowanych z SIMP) z cotygodniowa częstotliwością, co 
było zgodnie z postanowieniami umów zawartych z MZ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 50-51, 82, 109-110 i 137) 

4.6. W umowach na świadczenie usług pocztowych zastrzeżono, że w przypadku 
braku możliwości dostarczenia przesyłki24, zwrot niedoręczonych przesyłek nastąpi 
do siedziby WOK (na koszt wykonawcy usługi). 
Niedostarczone zaproszenia były wprowadzane przez pracownika WOK do SIMP 
z określeniem przyczyny odesłania przesyłki do nadawcy. W 2015 r. ze 150.000 
wysłanych zaproszeń zwrócono do WOK 1.004. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 7, 9 i 225-231) 

4.7. Dystrybucja zaproszeń przez WOK odbywała się zgodnie z wytycznymi 
określonymi przez MZ w zawartych umowach. Przed rozpoczęciem wysyłki 
zaproszeń WOK zwracał się do świadczeniodawców o wypełnienie ankiety 
dotyczącej danych świadczeniodawcy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 42-193 i 197-436 i tom II str. 343-347) 

W zakresie weryfikacji list adresowych świadczeniodawców Kierownik WOK 
wyjaśniła, że: na początku każdego roku, jeszcze przed podpisaniem umowy z MZ 
WOK wysyłał ankiety dla realizatorów z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie 
do WOK w celu sprawnego koordynowania Programu. Informacje zawarte  
w ankiecie dotyczyły: nazwy ośrodka, adresu pracowni mammograficznej, danych 
osoby zarządzającej ośrodkiem, osoby odpowiedzialnej za realizację Programu 
(osoba do kontaktu z WOK), osoby odpowiedzialnej za SIMP, aparatu 
mammograficznego (typ, producent, model, rok produkcji). W przypadku zmiany 
jakiejkolwiek z informacji zawartej w ankiecie WOK prosił o jej aktualizację 
i odesłanie drogą elektroniczną oraz informowanie na bieżąco o zmianach, które 
mają nastąpić w przyszłości. Po podpisaniu umowy z Ministrem Zdrowia, WOK 
przystępując do realizacji powierzonych mu zadań kontaktował się telefonicznie 
z NFZ w celu uzyskania informacji odnośnie zakontraktowanych 
świadczeniodawców pracujących na daną chwilę w Programie. WOK uzyskał 
informacje, że wykaz wymienionych świadczeniodawców znajduje się na stronie 
internetowej NFZ oraz udostępniony jest w SIMP. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 395) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

WOK nie dokonywał powiązania liczby miesięcznie wysyłanych zaproszeń do kobiet 
z terenu działania LOW NFZ ze stopniem zgłaszalności na badania na obszarze 

                                                      
24 M.in. z następujących powodów: adresat wyprowadził się, adresat nieznany, adresat odmówił przyjęcia przesyłki, adresat nie 
podjął przesyłki w terminie, adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, adresat zmarł, adres niedokładny itp. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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objętym wysyłką. Zgodnie z załącznikiem 1a do umów z MZ w punkcie VI.1. WOK 
był zobowiązany do powiązania liczby miesięcznie wysyłanych zaproszeń do kobiet 
z terenu działania LOW NFZ ze stopniem zgłaszalności na badania na obszarze 
objętym wysyłką.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 51, 83, 110, 137 i 172) 

Kierownik WOK wyjaśniła, że „założeniem realizacji wysyłki zaproszeń  
na profilaktyczne badania mammograficzne było kierowanie imiennego listu 
zapraszającego do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniały warunek interwału  
(nie miały wykonanego badania w ciągu ostatnich 24-miesięcy lub od poprzedniego 
badania upłynął okres zalecony np. 12 miesięcy dla kobiet obciążonych czynnikami 
ryzyka). Zaproszenia kierowano bezpośrednio imiennie do określonej kobiety objętej 
Programem. Weryfikacji uprawnień do otrzymania listu zapraszającego dokonywał 
NFZ poprzez SIMP. WOK nie posiadał za pośrednictwem systemu SIMP przy 
generowaniu wysyłki zaproszeń możliwości powiązania generowanych zaproszeń 
ze stopniem zgłaszalności na badania, na obszarze objętym wysyłką. W związku  
z powyższym zapis umowy z Ministrem Zdrowia wiążący miesięczną wysyłkę 
zaproszeń do kobiet z terenu działania danego oddziału wojewódzkiego NFZ  
ze stopniem zgłaszalności na badania na obszarze objętym wysyłką z uwagi  
na posiadane przez WOK możliwości w systemie SIMP, nie mógł być realizowany  
z jego poziomu.” 

(dowód: akta kontroli tom II str. 394) 

WOK nie występował do Ministra Zdrowia o zmianę postanowień umowy w zakresie 
powiązania miesięcznej wysyłki zaproszeń do kobiet z terenu działania LOW NFZ  
ze stopniem zgłaszalności na badania na obszarze objętym wysyłką. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność COZL w zbadanym zakresie. 

5. Koordynacja i nadzór nad całością Populacyjnego 
programu wczesnego wykrywania raka piersi 

5.1. W 2013 r. w ramach porozumienia z COK, WOK przeprowadził szkolenia 
specjalistyczne dla personelu świadczeniodawców biorących udział w realizacji 
Programu, tj. dla techników elektroradiologów. Koszty szkoleń w wysokości 
24,7 tys. zł zostały sfinansowane przez COK. Szkolenia te były przeprowadzone na 
podstawie wytycznych do programu szkoleń techników elektroradiologów biorących 
udział w Programie, opracowanych przez COK. 
W 2013 r. WOK przy współpracy z NFZ przeprowadził szkolenie dla realizatorów 
Programu, natomiast w 2014 r. i 2015 r. nie przeprowadził szkoleń dla personelu 
świadczeniodawców biorących udział w realizacji Programu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 262-263, 297-298 i 379-386) 

Umowy zawarte przez COZL z Ministrem Zdrowia nie nakładały obowiązku 
prowadzenia szkoleń dla techników elektroradiologów, a jedynie dawały uprawnienie 
do prowadzenia takich szkoleń (§ 3 ust. 4 umowy na 2013 r. i § 7 ust. 1 umów na 
2014 r. i 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 103,129 i 168) 

Dyrektor COZL wyjaśniła, że odstąpienie od organizacji szkoleń dla techników 
elektroradiologów w latach 2014-2015 wynikało z zaangażowania COZL w proces 
rozbudowy oraz przeprowadzki jednostek organizacyjnych do nowych pomieszczeń 
COZL. Po zakończeniu cyklu szkoleń, na spotkaniach WOK-ów organizowanych  
przez COK omawiane były zagadnienia związane z tematyką szkoleń. Ewaluacja 
przeprowadzonych szkoleń należała do kompetencji COK. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli tom II str. 263) 

5.2. WOK dokonywał wyliczenia wskaźników zgłaszalności (z podziałem na powiaty 
i gminy) na badania mammograficzne, na podstawie danych udostępnionych przez 
system SIMP, które następnie przekazywano do COK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 197-436 i tom II str. 9, 43-50, 138 i 232-253)  

Dyrektor COZL wyjaśniła, że WOK nie posiadał wiedzy na temat ilości badań 
mammograficznych wykonanych w aos i na zasadach komercyjnych25. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 9 i 254-260) 

5.3. WOK monitorował losy kobiet, u których w trakcie badań profilaktycznych 
wykryto nieprawidłowości. W oparciu o dane uzyskane z SIMP generowano monity 
do kobiet. Następnie WOK wysyłał monity do kobiet wraz z załączonym wykazem 
placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki z terenu województwa 
lubelskiego. Po otrzymaniu informacji zwrotnej w postaci wypełnionej ankiety od 
kobiety lub świadczeniodawcy etapu pogłębionej diagnostyki pracownik WOK 
wprowadzał uzyskane dane do SIMP. W przypadku braku odpowiedzi na monit po 
upływie 90 dni od daty wysłania pierwszego monitu wysyłano ponowny monit. 
W przypadku braku odpowiedzi na drugi monit pracownik WOK zobligowany był do 
kontaktu26 ze świadczeniodawcą, wykonującym badanie z zapytaniem o podjęte 
w związku z tym działania. Składano sprawozdania z przeprowadzonych działań 
WOK. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 9-10, 43-47 i 232-253) 

5.4. W ramach współpracy z LOW NFZ realizowano m.in. następujące 
przedsięwzięcia: 
– informowano LOW NFZ o przekazywaniu do świadczeniodawców informacji 

o wskaźnikach objęcia kobiet profilaktycznymi badaniami mammograficznymi; 
– brano udział w akcjach organizowanych przez LOW NFZ takich jak: Dni 

Otwarte” w 2015 r., „Dni Profilaktyki Onkologicznej” w 2014 r.; 
– przekazywano informacje o wynikach kontroli jakości badań skryningowych 

i audytu klinicznego zdjęć mammograficznych; 
– brano udział w spotkaniach w zakresie nieprzestrzegania przez 

świadczeniodawców harmonogramu pobytu mammobusów. 
(dowód: akta kontroli tom II str. 51-53) 

5.4.1. WOK w pismach do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej informował, że 
w systemie SIMP w menu „Układ krążenia” jest możliwość sprawdzenia ile, oraz 
które z kobiet z danej listy lekarskiej POZ powinny wykonać profilaktyczną 
mammografię. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 9-10 i 72-91) 

5.5. W latach 2011-2015 WOK przekazywał do urzędów27 miast i gmin oraz starostw 
powiatowych informacje na temat Programu z prośbą o ich zamieszczenie na 
stronach internetowych. WOK przy współpracy z jst uczestniczył w akcjach 
plenerowych promujących Program oraz w spotkaniach i konferencjach 
poświęconych profilaktyce raka piersi.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 197-436 i tom II str. 9-10, 43-108 i 232-253) 

5.6. WOK dokonywał wyliczenia wskaźników zgłaszalności28 kobiet na badania 
mammograficzne. Dzięki bazie SIMP dysponował informacjami na temat liczby 
pracowni pracujących w trybie stacjonarnym i mobilnym, wykazem pobytów 

                                                      
25 Na podstawie informacji przekazanych przez siedmiu świadczeniodawców realizujących badania mammograficzne ustalono, 
że w latach 2011-2015 wykonały one łącznie 4.472 badań na zasadach komercyjnych. 
26 W formie umożliwiającej potwierdzenie faktu kontaktu 
27 213 urzędów miast i gmin oraz 20 starostw powiatowych. 
28 Z podziałem na powiaty i gminy. 
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mammobusów oraz datą i godzinami otwarcia pracowni. Dane te zamieszczano na 
stronie internetowej WOK. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 372-376) 

Dyrektor COZL wyjaśniła, że wykaz kosztów kwalifikowanych określony umową nie 
przewidywał możliwości ponoszenia kosztów profesjonalnej analizy wpływu 
poszczególnych kampanii promocyjnych i oceny czynników, które mają wpływ na 
zgłaszalność. Bieżącej analizy dokonywano na podstawie danych z SIMP, 
kierowano się doświadczeniem własnym WOK zdobytym w trakcie bezpośrednich 
spotkań z kobietami podczas prowadzonych działań edukacyjnych. WOK-i  
za pośrednictwem COK występowały do NFZ z wnioskiem o udostępnienie danych 
z SIMP zebranych z ankiet wypełnianych przez kobiety zgłaszające się na badania 
tym samym charakteryzujących tę grupę, co pośrednio wskazywałoby specyfikę 
grupy kobiet niekorzystających z badań profilaktycznych. Mimo wielokrotnych 
wniosków postulat ten nie został zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 10-11) 

5.7. WOK w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne 
w Programie współpracował z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, urzędami miast 
i gmin, starostwami powiatowymi, inspekcją sanitarną, organizacjami 
pozarządowymi (np. ze Stowarzyszeniem Amazonek, Samorządem Studentów 
Uniwersytetu Medycznego, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów, 
szkołami, zakładami pracy itp.). Współpraca polegała m.in. na uczestniczeniu 
w akcjach organizowanych przez te podmioty, prowadzeniu szkoleń i wykładów na 
temat profilaktyki raka piersi. 

(dowód: akta kontroli tom I str.197-436 i tom II str. 11, 48-53 i 91-108) 

5.8. Na spotkaniach WOK-ów organizowanych przez COK były omawiane zasady 
i sposoby realizacji poszczególnych zadań w poszczególnych latach 
podejmowanych w ramach Programu. Zwracano uwagę na ewentualne zagrożenia, 
trudności w jego realizacji oraz zgłaszano sugestie dotyczące prowadzonych 
działań. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 11 i 48-71) 

5.8.1. W badanych okresie WOK współpracował ze świadczeniodawcami. 
Współpraca ta polegała m.in. na: 
– przekazywaniu informacji dotyczących pracującego personelu medycznego oraz 

aparatów mammograficznych, na których wykonywano badania w Programie; 
– tworzeniu strony internetowej WOK, jako jednego ze sposobów kontaktowania 

się ze świadczeniodawcami (przekazywanie informacji o działaniach WOK, 
nowych rozporządzeniach itd.); 

– przekazywaniu informacji na temat kontroli jakości badań mammograficznych 
oraz audytu klinicznego (np. rozpoczęcia, metodologii, zakończenia kontroli, 
audytu itp.); 

– przekazywaniu informacji przez realizatorów Programu o podejmowanych 
działaniach w ramach monitorowania losów kobiet, u których w trakcie badań 
profilaktycznych wykryto nieprawidłowości; 

– wysyłaniu informacji w przypadku przekroczenia przez świadczeniodawcę czasu 
przekazania wyniku dla kobiet, które wykonały badanie w Programie; 

– informowaniu świadczeniodawców o konieczności wypełniania kart zgłoszenia 
nowotworu złośliwego, w przypadku stwierdzenia zmian nowotworowych 
w etapie pogłębionej diagnostyki oraz przekazywanie ich do Wojewódzkiego 
Rejestru Nowotworów. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 9-10, 43-90 i 232-253) 
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5.9. Umowa29 na realizację Programu z dnia 14 marca 2011 r., zawarta przez 
Ministra Zdrowia z COZL, w załączniku 1a30 w punkcie V, Koordynacja i nadzór nad 
całością programów skryningowych, podpunkt „Koszty osobowe w odniesieniu do 
ww. zadań realizowanych przez WOKi” zawierała następujące postanowienia: 
1) zatrudnienie osób w WOK-ach odbywa się na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej. Koszty osobowe refundowane w związku z realizacją 
zadań nie wyższe niż określone w zał. 1 pkt V.1; 

2) koszty osobowe miesięczne przypadające na pracownika, kierownika, nie mogą 
przekraczać kosztów określonych powyżej; 

3) czas pracy każdej z zatrudnionych osób w wymiarze odpowiadającym 
równoważnikowi 1 etatu obowiązującego czasu pracy wskazanego w art. 32g 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej31; 

4) czas pracy kierownika - w wymiarze nie mniej niż sześć godzin dziennie. 
W załączniku nr 1a do umów32 z MZ na lata 2012-2015 wprowadzono analogiczne 
postanowienia z odwołaniem do regulacji czasu pracy, zawartej w art. 93 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej33. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 51, 83, 110, 137, 176) 

W sprawozdaniach merytorycznych rocznych z realizacji zadań Programu przez 
WOK za lata 2011-2015 wykazywano, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w WOK 
realizują zadania w pełnym wymiarze czasu pracy, a wykazane koszty osobowe 
wynosiły łącznie 566,2 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 114 tys. zł, w 2012 r. – 114 tys. zł, 
w 2013 r. – 114 tys. zł, w 2014 r. – 114 tys. zł i w 2015 r. – 110,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 201, 203-208, 211, 238-243, 268, 353 i 355) 

Pracownicy zatrudnieni w WOK w latach 2011-2015 otrzymali wynagrodzenie brutto 
w łącznej kwocie 954,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 551-583) 

Główna Księgowa, Kierownik Działu Kadr Szkolenia i Płac oraz Kierownik WOK 
podały, że pracownicy WOK „zatrudnieni byli w ramach umowy o pracę zawartej 
z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie na czas 
nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Stąd w sprawozdaniach 
merytorycznych podawano faktyczny czas pracy dla pełnego etatu, tak jak wynikało 
to z umów o pracę tych pracowników. Ponieważ wynagrodzenia osób wykonujących 
zadania na rzecz WOK były wyższe niż określone w załączniku nr 1 do umowy 
z Ministrem Zdrowia wynagrodzenie przypadające na etat danego pracownika, 
refundacji podlegała jedynie kwota do wysokości wynikającej z zapisów załącznika 
nr 1 do umowy z Ministrem Zdrowia”. Z kolei Dyrektor COZL poinformował, że  
„w związku z zaistniałą sytuacją prowadzone jest wewnętrzne postępowanie 
wyjaśniające. Wobec winnych zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 594-597) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

WOK w latach 2011-2013 nie dokonywał analizy wskaźników zgłaszalności na 
badania mammograficzne w odniesieniu do wskaźników zachorowalności 
i śmiertelności na raka piersi odnotowywanych w Europie. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1a do umów z MZ na 2011 r., 2012 r. i 2013 r. w punkcie 

                                                      
29 1/2-3/12/2011/51/320. 
30 Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego 
wykrywania raka piersi. 
31 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. 
32 Nr 1/2-3/12/2012/51/135 z dnia 8 marca 2012 r., Nr 1/2-3/12/2013/51/166 z dnia 17 kwietnia 2013 r., Nr 1/2-
3/12/2014/51/429 z dnia 4 czerwca 2014 r. oraz Nr 1/2-3/21/2015/51/135 z dnia 25 marca 2015 r. 
33 Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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V.1. WOK był zobowiązany do bieżącej analizy wskaźników zgłaszalności  
na badania mammograficzne w odniesieniu do wskaźników zachorowalności  
i śmiertelności na raka piersi (nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz w odniesieniu do 
tych samych wskaźników odnotowywanych w Europie (nie rzadziej niż raz na rok) 
wg. jednolitych zasad określonych przez COK. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 68, 83 i 110) 
Dyrektor COZL wyjaśniła, że „WOK dokonywał na bieżąco analizy wskaźników 
zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne na podstawie danych 
udostępnionych przez SIMP. Natomiast w oparciu o dane z SIMP nie jest możliwa 
ocena takich miar zdrowia, jak współczynnik zachorowalności na raka piersi czy 
współczynnik śmiertelności. Dane te WOK uzyskiwał z Regionalnego i Krajowego 
Rejestru Nowotworów, w miarę ich dostępności z uwagi na specyfikę pracy 
Rejestrów Nowotworów, które były publikowane z dwuletnim opóźnieniem”. 
Ww. poinformowała, że analiza zgłaszalności, zachorowalności i umieralności 
w odniesieniu do tych samych wskaźników europejskich należała do zadań COK.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 9) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność COZL w zbadanym zakresie. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli34 
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. 

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 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  8 lipca 2016 r. 

Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w Lublinie 

Edward Lis 
 

.................................................... 
Podpis 

  
  

 
 

  

                                                      
34 Dalej „Ustawa o NIK” (Dz. U. z 2015 r., poz.1096, oraz z 2016 r. poz. 677). 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku 
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