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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 

Kontroler Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98498 z dnia 5 stycznia 2016 r.  

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

Jednostka 

kontrolowana 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (dalej: „SPSK” lub „Szpital”), 
ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Borowicz, Dyrektor Naczelny SPSK1. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 176) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że SPSK nieskutecznie realizował w latach 2011-

2015 zadania zlecone przez Ministra Zdrowia (MZ), przewidziane dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego3 Populacyjny Program Profilaktyki 

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy4 w ramach Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). 

W trakcie wydatkowania w latach 2011-2015 łącznej kwoty 2.733,2 tys. zł, 

przekazanych przez Ministra na realizację Programu, tj. przede wszystkim działań 

mających na celu poprawę zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne, poprzez 

zorganizowanie wysyłki imiennych zaproszeń, przeprowadzenie akcji promocyjno-

profilaktycznych, a także kontroli jakości badań skryningowych i szkoleń 

dla personelu świadczeniodawców, stwierdzono przypadki nieefektywnego, 

niegospodarnego i niecelowego wydatkowania środków, a także nierzetelnej 

sprawozdawczości i rozliczeń w zakresie realizacji Programu. 

Na powyższą ocenę wpłynęły przede wszystkim: 

- znikome efekty zgłaszalności osiągnięte w wyniku wysyłki imiennych zaproszeń, 

gdyż mimo skierowania około 909 tys. zaproszeń i wydatkowania na ten cel 

1.192,6 tys. zł w latach 2011-2015, liczba kobiet, które przystąpiły do badań na ich 

podstawie, wyniosła 59,7 tys., co oznaczało średnią zgłaszalność w ciągu roku na 

poziomie 6,6% (ok. 11,9 tys. kobiet). Jednocześnie, niezgodnie z umowami 

zawartymi z MZ, liczba wysyłanych zaproszeń nie była powiązana ze stopniem 

zgłaszalności na badania skryningowe na danym obszarze, gdyż ilość wysyłanych 

przez WOK zaproszeń uzależniona była od zapotrzebowania, zgłoszonego przez 

świadczeniodawców, będących realizatorami programu profilaktyki raka szyjki 

macicy, za pośrednictwem Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki 
                                                           
1 Od 21 sierpnia 2004 r. 
2 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. 
3 Dalej: „WOK” lub „Ośrodek”. 
4 Dalej: „Program” lub „Prsm”. 
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(SIMP). W rezultacie nie został osiągnięty główny cel realizacji zadania, czyli 

zmobilizowanie do wykonania badań profilaktycznych pełnej populacji kobiet objętej 

Programem w poszczególnych powiatach województwa; 

- nieefektywne działania podejmowane w celu zwiększenia zgłaszalności na terenie 

województwa, w związku z niedostosowaniem miejsc wybieranych 

na upowszechnianie Programu do uzyskiwanych wskaźników objęcia populacji 

Prsm. Mimo pełnego wydatkowania środków przyznanych przez MZ na ten cel, 

tj. 744,9 tys. zł w latach 2011-2015, oraz dużej aktywności WOK na rzecz 

upowszechnienia Prsm, wskaźniki objęcia populacji Programem ulegały 

systematycznemu spadkowi (z poziomu 28,1% w 2011 r. do 21,2% w 2015 r.); 

- nierzetelne działania polegające na: 

- wyborze siedmiu (na 25) świadczeniodawców etapu podstawowego do kontroli 

jakości badań cytologicznych, tj. mimo niespełniania przez nich kryteriów 

określonych w umowie z MZ (z 2011 r.) i metodyce kontroli (z lat 2013-2014); 

- nieinformowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w latach 2011-2014 

o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli jakości badań etapu 

diagnostycznego, polegających na niespełnianiu przez świadczeniodawców 

warunków realizacji świadczeń; 

- zawyżeniu, w sprawozdawczości przekazanej do MZ, o 13.825%5 liczby kobiet 

z podejrzeniem raka szyjki macicy w 2012 r. oraz zaniżenie o 10%6 populacji 

kobiet objętych monitorowaniem w 2015 r.; 

- niewystarczający nadzór, sprawowany nad realizowanymi przez WOK zadaniami, 

którego skutkiem było:  

- nierzetelne rozliczenie 19 umów zlecenia o wartości 101 tys. zł, zawartych na 

organizację wysyłki zaproszeń, a także ustalenie i wypłacenie - w latach 2011-

2013 - wykładowcom przeprowadzającym szkolenia, wynagrodzeń wyższych 

o 3,7 tys. zł od należnych; 

- niegospodarne przyznanie pracownikom WOK, w latach 2011-2013, 

dodatkowych wynagrodzeń w kwocie 66,5 tys. zł, za realizację działań, które nie 

wykraczały poza obowiązki wynikające z zawartych z nimi stałych umów7; 

- dowolność postępowania w zakresie wyboru realizatorów m.in. akcji 

promocyjno-profilaktycznych i obsługi wysyłki zaproszeń, tj. z pominięciem 

procedur wewnętrznych SPSK, skutkująca zleceniem - w latach 2011-2015 - 

usług o wartości 96,7 tys. zł według subiektywnego uznania referenta WOK, 

który przekazał ich wykonanie członkom swojej rodziny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja zadań przewidzianych w umowach zawartych 
z Ministrem Zdrowia 

1.1. SPSK realizował w latach 2011-2015 zadania WOK, tj. ośrodka sprawującego 

nadzór i koordynację nad realizacją Prsm na terenie województwa lubelskiego, 

w wyniku wyboru w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Ministerstwo 

Zdrowia8 w październiku 2010 r. Ubiegając się o realizację tych zadań, Szpital złożył 

ofertę, która – w ocenie Ministerstwa - spełniała wymogi konkursowe m.in. 

w zakresie dotychczasowego doświadczenia w realizacji działań w ramach 

programów profilaktycznych, jak i uzyskanego w województwie poziomu 

                                                           
5 Podano 1.106 przypadków zamiast 8. 
6 Podano 80 kobiet zamiast 88. 
7 Tj. rocznych umów zlecenia oraz umów o pracę. 
8 Dalej: Ministerstwo. 

Opis stanu 

faktycznego 
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zgłaszalności kobiet na badania, a także dysponowania wykwalifikowaną kadrą 

zapewniającą realizację Programu. 

W latach 2011-2015 MZ zawarł z SPSK pięć rocznych9 umów na realizację zadań 

przewidzianych dla WOK Prsm o łącznej wartości 2.737,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-133) 

1.2. Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych zadań określone 

były w załączniku nr 1 do zawartych umów i wynosiły: na 2011 r. 556 tys. zł, na 

2012 r. 524,1 tys. zł, na 2013 r. 590,2 tys. zł, na 2014 r. 563,3 tys. zł i na 2015 r. 

503,8 tys. zł. 

Według sprawozdawczości WOK wysokość kosztów poniesionych na realizację 

zadań wyniosła 2.733,2 tys. zł (99,8% planu po zmianach), z tego 556 tys. zł 

w 2011 r., 524,1 tys. w 2012 r., 590,2 tys. zł w 2013 r., 562,7 tys. zł w 2014 r. 

i 500,2 tys. zł w 2015 r. Kwoty te stanowiły pełne wykonanie środków przyznanych 

WOK w latach 2011-2013 oraz odpowiednio 99,9% (tj. mniej o 0,6 tys. zł) i 99,3% 

(mniej o 3,6 tys. zł) za lata 2014-2015 i zostały przekazane przez Ministerstwo na 

zasadzie refundacji poniesionych kosztów. 

Największą pulę środków - 1.192,6 tys. zł, tj. 43,6%, przeznaczono na organizację 

wysyłki imiennych zaproszeń. Koszty te stanowiły 51,5% budżetu w 2011 r. 

(286,3 tys. zł), 54,3% w 2012 r. (284,8 tys. zł), 46,8% w 2013 r. (276,4 tys. zł), 

34,6% w 2014 r. (194,9 tys. zł) i 30% w 2015 r. (150,2 tys. zł). 

Koszty poniesione na działania na rzecz zgłaszalności, według sprawozdawczości 

WOK wyniosły 744,9 tys. zł, a koszty faktycznie poniesione (ustalone w trakcie 

niniejszej kontroli) 744,6 tys. zł10. 

W strukturze kosztów rzeczywiście zrealizowanych: 

- 56,8% (423,1 tys. zł) stanowiły środki wydatkowane na akcje promocyjno-

profilaktyczne (w tym umowy zlecenia 347 tys. zł (82%), podróże służbowe 

61 tys. zł11 (14,4%) i wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych 15 tys. zł12 

(3,6%); 

- 33,8% (251,6 tys. zł13) wydatkowano na emisję spotów reklamowych; 

- 9,4% (67 tys. zł14) przeznaczono na zakup materiałów reklamowych, nagród 

rzeczowych itp. 

Na umowy zlecenia obejmujące przeprowadzenie akcji promocyjno-profilaktycznych 

wydatkowano: 

- w 2011 r. 71 tys. zł, z tego 59,5 tys. zł dla pracowników SPSK (w tym 36,2 tys. zł 

(60,9%) dla pracowników WOK) i 11,5 tys. zł dla osób spoza Szpitala, 

- w 2012 r. 47 tys. zł, z tego 27,7 tys. zł pracowników SPSK (w tym 16 tys. zł dla 

pracowników WOK) i 19,3 tys. zł dla osób spoza Szpitala, 

- w 2013 r. 55,2 tys. zł, w tym 20,9 tys. zł dla pracowników SPSK (w tym 10,1 tys. zł 

dla pracowników WOK) i 34,3 tys. zł dla innych osób, 

- w 2014 r. 63,1 tys. zł, z tego 15,3 tys. zł dla pracowników Szpitala i 47,8 tys. zł dla 

osób spoza SPSK, 

- w 2015 r. 110,8 tys. zł, w tym 32 tys. zł dla pracowników SPSK i 78,8 tys. zł dla 

osób niebędących pracownikami. 

                                                           
9 Tj. obejmujących okres realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia, z tym, że zawierane były w różnych terminach, tj.: 2 marca 
2011 r., 19 marca 2012 r., 17 kwietnia 2013 r., 4 czerwca 2014 r., 25 marca 2015 r. 
10 Różnica w wykonaniu wyniosła ogółem 363,44 zł. W 2011 r. koszty wg sprawozdawczości wyniosły 85.000 zł, a rzeczywiste 
84.090,30 zł, w 2012 r. 82.000 zł wg sprawozdawczości, a 81.964,61 zł rzeczywiste, w 2013 r. 156.076,72 zł wg 
sprawozdawczości, a 156.127,02 zł rzeczywiste, w 2014 r. 215.891,12 zł wg sprawozdawczości, a 216,414,11 zł rzeczywiste, 
w 2015 r. 205.958,69 zł wg sprawozdawczości, a 205.967,05 zł rzeczywiste. 
11 Na koszty podróży służbowych i ryczałt na przejazdy lokalne dla pracowników WOK wydatkowano: w 2011 r. 8.3 tys. zł, 
w 2012 r. 11,4 tys. zł, w 2013 r. 10,4 tys. zł, w 2014 r. 11,9 tys. zł, w 2015 r. 19 tys. zł. 
12 Na pracę referentów WOK w nadgodzinach w latach 2014-2015 wydatkowano odpowiednio: 5,4 tys. zł i 9,6 tys. zł. 
13 W latach 2013-2015 odpowiednio: 64.776,72 zł, 122.296,39 zł i 64.550,40 zł. 
14 Tj. w 2011 r. 4,5 tys. zł, w 2012 r. 23,6 tys. zł, w 2013 r. 25,8 tys. zł, w 2014 r.11,6 tys. zł, w 2015 r. 1,5 tys. zł. 



 

5 

(dowód: akta kontroli tom I str. 461, tom II str. 65-73, 124) 

Na kontrole jakości badań cytologicznych wydatkowano 114,9 tys. zł otrzymanych 

z MZ, w tym: w 2011 r. 25,2 tys. zł, w 2012 r. 16,8 tys. zł, w 2013 r. 22,4 tys. zł, 

w 2014 r. 26,5 tys. zł i w 2015 r. 24 tys. zł. Dodatkowo, poza ww. środkami, 

w 2011 r. SPSK uzyskał - na podstawie odrębnego porozumienia15 zawartego 

z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym Prsm16 - 3,5 tys. zł na realizację kontroli 

jakości badań zrealizowanych przez świadczeniodawców etapu podstawowego, 

gdyż umowa zawarta z MZ w 2011 r. nie przewidywała środków na ten cel. 

W przypadku szkoleń specjalistycznych, tylko w 2011 r. środki na ich 

przeprowadzenie (15,3 tys. zł) objęte zostały umową z MZ. W pozostałym okresie 

dysponentem środków na ten cel był COK, który przekazywał je SPSK na 

podstawie odrębnych porozumień17. 

Koszty koordynacji i nadzoru na całością Prsm wyniosły 637 tys. zł (23,3% 

budżetu)18. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 408, 461-464, tom II str. 1) 

1.3. Szpital tylko raz, tj. w ofercie złożonej w 2010 r. w Ministerstwie19, sporządził 

plan nakładów na poszczególne zadania. Według skalkulowanych w nim kosztów 

roczny plan wynosił 597,2 tys. zł, w tym na realizację zadań merytorycznych 

przewidziano kwotę 459,2 tys. zł (76,9%)20. Pozostałe 138 tys. zł (23,1%) 

przeznaczone było na utrzymanie WOK, w tym 114 tys. zł (82,6%) stanowiły koszty 

osobowe (wynagrodzenia kierownika i dwóch referentów), 24 tys. zł bieżące 

utrzymanie. 

Były Kierownik WOK Jan Kotarski wyjaśnił, że roczne kosztorysy realizacji zadań 

(w formie załącznika nr 1) były każdorazowo opracowywane przez MZ i COK bez 

udziału SPSK, który nie miał wpływu na poziom przewidzianych w nich środków. 

Natomiast Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPSK Beata Gawelska podała, że nie 

było wymagane sporządzanie kalkulacji kosztów na poszczególne zadania, a ich 

wysokość nie była znana do momentu podpisania umowy z MZ. Opóźnione 

zawieranie umów uniemożliwiało precyzyjne planowanie wydatków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 402-405, 536-537, tom III str. 21-24, 51) 

W związku z powyższym, w trakcie realizacji pięciu umów Szpital wystąpił do 

Ministerstwa z sześcioma wnioskami o dokonanie zmian polegających na 

przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, aby możliwe było pełne wykorzystanie 

zaplanowanych kwot21. W ich efekcie łączna wysokość środków przewidzianych 

w umowie nie uległa zmianie, jednakże na wysyłkę zaproszeń przeznaczono 

o 314,5 tys. zł22 mniej od zaplanowanych przez MZ, na działania na rzecz 

                                                           
15 Porozumienie nr 453/11 z 4 lipca 2011 r.  
16 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie realizujący w latach 2011-2015 zadania 
Centralnego Ośrodka Koordynującego Program (dalej: COK). 
17 Tj. w 2012 r. w kwocie 6 tys. zł, w 2013 r. 8,8 tys. zł, w 2014 r. 20,3 tys. zł i w 2015 r. 11,7 tys. zł. 
18 Z tego w poszczególnych latach: 24,2% (134,3 tys. zł) w 2011 r., 24,9% (130,5 tys. zł) w 2012 r., 21,8% (128,3 tys. zł) 
w 2013 r., 22,1% (124,4 tys. zł) w 2014 r. i 23,9% (119,5 tys. zł) w 2015 r.  
19 W konkursie na wybór koordynatorów merytorycznych i organizacyjnych na lata 2010-2015. 
20 Z tego na: wysyłkę imiennych zaproszeń 306 tys. zł (66,6%), upowszechnianie Programu 65 tys. zł (14,2%), kontrole 
jakości badań 53,2 tys. zł (11,6%), szkolenia 35 tys. zł (7,6%) 
21 Wniosek z 14.11.2011 r.: zmniejszenie środków na „szkolenia” (o 3,5 tys. zł) i „wysyłkę zaproszeń” (o 21,8 tys. zł) oraz ich 
przesunięcie na: działania na rzecz zgłaszalności (15 tys. zł) i koszty administracyjne WOK (10,3 tys. zł). Wniosek 
z 13.11.2012 r.: przesunięcie 22,5 tys. zł z „wysyłki zaproszeń” na „zgłaszalność” (17 tys. zł) i koszty administracyjne WOK 
(5,5 tys. zł). Wniosek z 28.10.2013 r.: dotyczył zmniejszenia środków na „wysyłkę zaproszeń” (o 28,8 tys. zł) i emisję spotów 
reklamowych (o 0,9 tys. zł) i przesunięcie ich na inne działania na rzecz zgłaszalności (26,3 tys. zł) i koszty administracyjne 
WOK (3,4 tys. zł). Wniosek z 10.07.2014 r. obejmował przesunięcie 2,5 tys. zł z kontroli jakości badań etapu diagnostycznego 
(gdyż MZ zaplanowało środki na kontrolę SPSK, mimo, że tut. WOK był wyłączony z kontroli własnej pracowni 
diagnostycznej), na realizację dodatkowych trzech kontroli u świadczeniodawców etapu podstawowego. Wniosek 
z 23.10.2014 r. dotyczył przesunięcia 108,4 tys. zł z „wysyłki zaproszeń” na „zgłaszalność” (emisję spotów). Wniosek 
z 28.08.2015 r.: skutkował przesunięciem 133 tys. zł z „wysyłki zaproszeń” na „zgłaszalność” (emisję spotów 64,6 tys. zł i 
akcje promocyjno-profilaktyczne 68,4 tys. zł, z tego 98,5% tj. 67,4 tys. zł na umowy zlecenia). 
22 Tj. o: 7,1% (21,8 tys. zł) w 2011 r., 7,3% (22,5 tys. zł) w 2012 r., 9,4% (28,8 tys. zł) w 2013 r., 35,7% (108,4 tys. zł) w 2014 r. 
i 47% (133 tys. zł) w 2015 r. 
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zgłaszalności wydatkowano o 298,9 tys. zł więcej23, a koszty funkcjonowania WOK 

zwiększyły się o 19,1 tys. zł24. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 392-401, tom II str. 1) 

1.4. Według sprawozdawczości WOK, koszty funkcjonowania Ośrodka w latach 

2011–2015 wyniosły 637 tys. zł, z tego koszty osobowe (wynagrodzenia Kierownika 

i dwóch referentów) – 565,9 tys. zł (88,8%), a administracyjne 71,1 tys. zł (11,2%), 

w tym na zakupy sprzętu biurowego i komputerowego przeznaczono 28,5 tys. zł25.  

W 2011 r. koszty wyniosły 134,3 tys. zł, w tym 84,9% (114 tys. zł) osobowe, a 

15,1% (20,3 tys. zł) administracyjne, w 2012 r. - 130,5 tys. zł, w tym 87,4% (114 tys. 

zł) osobowe, 12,6% (16,5 tys. zł) administracyjne, w 2013 r. - 128,3 tys. zł, w tym 

88,8% (114 tys. zł) osobowe, a 11,2% (14,3 tys. zł) administracyjne, w 2014 r. – 

124,4 tys. zł, w tym 91,2% (113,4 tys. zł) osobowe, a 8,8% (11 tys. zł) 

administracyjne, w 2015 r. – 119,5 tys. zł, w tym 92,5% (110,5 tys. zł) osobowe, 

a 7,5% (9 tys. zł) administracyjne. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 462-464, tom II str. 1) 

1.5. W sprawozdaniach przesłanych do MZ i COK oraz na stronie internetowej 

zadeklarowano, że praca „biura” WOK miała miejsce w godzinach 7.30-15.05., 

z tego wymiar czasu pracy na rzecz Ośrodka wynosił 7,35 godziny dziennie - 

w przypadku referentów i 6 godzin dziennie w przypadku kierownika. Wymiar ten był 

niezależny od podstawy pracy na rzecz WOK (tj. umów cywilnoprawnych lub umów 

o pracę). Na podstawie rocznych umów zlecenia zatrudniona była tzw. kadra 

medyczna WOK, tj. Kierownik Ośrodka26 - prof. dr hab. n. med. i referent ze 

stopniem dr. n. med. 27. Kierownik WOK był jednocześnie pracownikiem SPSK jako 

Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii28 SPSK oraz 

Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, a referent (w stopniu dr. n. med.)29 był pracownikiem tego 

Oddziału Szpitala (na podstawie umów o pracę). 

Od czerwca 2014 r. kadrę medyczną Ośrodka stanowił tylko jego Kierownik, gdyż 

od tego miesiąca do grudnia 2015 r. na stanowisku referenta została zatrudniona 

mgr ekonomii (na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze 

pełnego etatu, tj. 7,35 godz. dziennie). 

Przez cały okres objęty kontrolą30 na stanowisku drugiego referenta WOK 

zatrudniony był (na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, 

w wymiarze pełnego etatu - 7,35 godzin dziennie) mgr prawa, który był 

jednocześnie pracownikiem Działu Teleinformatycznego31 Szpitala (w wymiarze 0,5 

etatu, w zadaniowym systemie czasu pracy). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 146, 158, 172, 195, 220-221, 316-335, 444-456, 

462-464, 471, 531-532, tom II str. 61) 

1.6. SPSK prowadził ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań 

zleconych przez MZ. W ramach kont zespołu 5 prowadzono konto 515-09-0 dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (ujęte w zakładowym planie kont 

                                                           
23 Tj. o: 21,4% (15 tys. zł) w 2011 r., 26,2% (17 tys. zł) w 2012 r., 19,5% (25,5 tys. zł) w 2013 r., 100,8% (108,4 tys. zł) 
w 2014 r. i 182,1% (133 tys. zł) w 2015 r. 
24 Tj. o: 8,3% (10,3 tys. zł) w 2011 r., 4,4% (5,5 tys. zł) w 2012 r. i 2,7% (3,3 tys. zł) w 2013 r. 
25 Tj. 1,8% (10 tys. zł) w 2011 r., 1,9% (10 tys. zł) w 2012 r., 1,2% (7 tys. zł) w 2013 r., 1,2% (1 tys. zł) w 2014 r. i 1,1% 
(0,5 tys. zł) w 2015 r. 
26 Z 21.03.2011 r. na okres 01.01-31.12.2011 r., z 03.04.2012 r. na okres 01.01.-31.12.2012 r., z 22.04.2013 r. na okres 
01.01.-31.12.2013 r., z 27.05.2014 r. na okres 01.01.-31.12.2014 r. oraz z 13.04.2015 r. na okres 01.01-31.12.2015 r. 
27 Z 27.05.2011 r. na okres 01.05.-31.12.2011 r., z 03.04.2012 r. na okres 01.01.-31.12.2012 r., z 10.04.2013 r. na okres 
01.01.-31.12.2013 r., z 27.05.2014 r. na okres 01.01.-31.05.2014 r. 
28 Na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 0,8 etatu w systemie czasu pracy: równoważnym (w 2011 r.) i zadaniowym  
(w latach 2012-2015). 
29 W okresie od 01.05. do 30.09.2011 r. w wymiarze 0,30 etatu, a od 01.10.2011 r. w wymiarze 0,50 etatu (z tego od stycznia 
2012 r. w zadaniowym systemie czasu pracy). 
30 A także wcześniej - od 2006 r., tj. w poprzedniej edycji Programu. 
31 W okresie 01.04.2012-31.12.2013 oraz 01.02.2014-31.12.2015. 
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Szpitala). Konta analityczne dla poszczególnych zadań Ośrodka określonych 

w umowie32 nie zostały opisane w zakładowym planie kont Szpitala, mimo, 

że funkcjonowały przez cały okres objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 407-413, 461) 

1.7. W ramach realizacji zadań WOK, na wniosek Kierownika Ośrodka, Dyrektor 

Szpitala zlecał wykonanie niektórych działań podwykonawcom. Pierwszą grupę 

stanowili pracownicy SPSK, w tym również wyznaczeni do realizacji zadań WOK, 

którym na podstawie dodatkowych umów zlecono przeprowadzenie akcji 

promocyjno-profilaktycznych, a także ich obsługę administracyjno-finansową, 

utworzenie i aktualizację strony internetowej33, przygotowanie zaproszeń na 

badania i obsługę ich zwrotów, przeprowadzenie wykładów podczas szkoleń oraz 

kontrole jakości badań cytologicznych. 

Drugą grupą zleceniobiorców były osoby fizyczne spoza SPSK i przedsiębiorcy, 

którym przekazano realizację usług takich jak: przeprowadzanie akcji promocyjno-

profilaktycznych, przygotowanie do wysyłki zaproszeń na badania profilaktyczne, 

organizację i prowadzenie szkoleń, przeprowadzenie kontroli jakości badań, druk 

ulotek, plakatów, zaproszeń i kopert. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 266-314, 336-391, tom II str. 10-11, 66-70, 271, 253) 

Umowy zlecenia zawierane były w formie pisemnej, dopiero w okresach 

sporządzenia rozliczeń kwartalnych, tj. po zakończeniu poszczególnych form 

aktywności (tj. po przeprowadzeniu akcji promocyjno-profilaktycznych, kontroli 

jakości badań cytologicznych, wykładów, organizacji wysyłki zaproszeń). 

W konsekwencji do chwili sporządzenia ww. umów, nawet w przypadku osób nie 

będących pracownikami Szpitala, nie były pisemnie określone: przedmiot 

i warunki realizacji zlecanych usług, w tym terminy i sposób ich wykonania, warunki 

finansowe oraz formy rozliczenia. 

Były Kierownik WOK wyjaśnił, że była to wygodna forma rozliczeń, gdyż w ten 

sposób ograniczono powadzenie dokumentacji do minimum. Forma taka była 

dopuszczona przepisami Kodeksu Cywilnego, a strony przed wykonywaniem 

zlecenia były ustnie informowane o warunkach umowy. W ocenie składającego 

wyjaśnienia, zawieranie umów przed realizacją danej aktywności uniemożliwiała 

specyfika pracy Ośrodka, gdyż np. zmiany terminów i miejsc spotkań czy 

odwoływanie akcji mogłyby skutkować ewentualnymi roszczeniami zleceniobiorców 

z tytułu niewykonania umów. O ww. działaniach był informowany Dyrektor SPSK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 336-391, 536-538) 

1.7.1. W latach 2011-2013 ze środków na realizację zadań Prsm wypłacono 

dodatkowe wynagrodzenia m.in. dla: 

- pracowników WOK na podstawie 29 umów zlecenia o wartości 66,5 tys. zł, w tym 

za: udział w realizacji działań na rzecz upowszechniania Programu (15 umów 

o wartości 35,2 tys. zł), organizację wysyłki zaproszeń i obsługę ich zwrotów (dwie 

umowy na 16,1 tys. zł), przeprowadzenie kontroli jakości badań 

u świadczeniodawców etapu podstawowego (trzy umowy o wartości 8,2 tys. zł), 

prowadzenie wykładów podczas szkoleń specjalistycznych (dziewięć umów na 

7 tys. zł), tj. zadań, które – na podstawie umów zawartych z MZ - powinny być 

realizowane w ramach stałych umów (zlecenia i o pracę) zobowiązujących do 

świadczenia pracy na rzecz WOK, z tytułu których osoby te otrzymywały określone 

miesięczne wynagrodzenie; 

                                                           
32 Konto 515-09-0-01 dla kontroli jakości badań, 515-09-0-02 dla działalności na rzecz zgłaszalności, 515-09-0-03 dla wysyłki 
zaproszeń, 515-09-0-04 koordynacja i nadzór nad programami skryningowymi, 515-09-0-05 dla zakupów sprzętu biurowego, 
515-09-0-06 dla szkoleń. 
33 www.cytologia.lublin.pl  

http://www.cytologia.lublin.pl/
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- pracowników Działu Finansowego i Działu Spraw Pracowniczych Szpitala 

o wartości 21,7 tys. zł34 z tytułu obsługi administracyjno-finansowej akcji 

promocyjno-profilaktycznych obejmującej: przygotowanie umów zlecenia i poleceń 

wyjazdów służbowych, rozliczaniu ich, dokonywaniu wypłat środków z tego tytułu 

i sporządzaniu sprawozdawczości. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 336-391, 524-526, tom II str. 66-70, 253, 270-271, 

tom III str. 84-92, 278-279) 

1.8. Sprawozdania z realizacji kolejnych umów przekazywano do MZ terminowo. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 131-132) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Kwoty wydatków ujęte na kontach analitycznych, prowadzonych odrębnie dla 

każdego z zadań realizowanych przez WOK, nie były zgodne z wartościami 

wykazanymi w sprawozdaniach merytoryczno-finansowych wykorzystania środków 

publicznych na realizację Prsm, przekazanych do MZ, gdyż w ewidencji księgowej 

koszty wynagrodzeń (osobowych i bezosobowych) nie były ujmowane w sposób 

odzwierciedlający środki faktycznie poniesione na realizację danego zadania. 

Np. na koncie analitycznym dotyczącym kosztów przeprowadzonych kontroli zostały 

zaksięgowane wynagrodzenia związane z działaniami na rzecz zgłaszalności 

i wysyłką zaproszeń, a także koordynacją i nadzorem nad całością realizacji 

Programu. W rezultacie rozliczone koszty kontroli jakości badań skryningowych 

wyniosły w latach 2011-2015 odpowiednio: 25,2 tys. zł, 16,8 tys. zł, 22,4 tys. zł, 

26,5 tys. zł i 24 tys. zł, podczas gdy z konta analitycznego prowadzonego dla tego 

zadania wynikało, że w analogicznym okresie ujęte na nim zostały koszty 

w wysokości: 137,2 tys. zł, 97,8 tys. zł, 168,4 tys. zł, 105,1 tys. zł i 26 tys. zł. Kolejno 

w latach 2011-2015 koszty działań na rzecz zgłaszalności wg sprawozdawczości 

wyniosły: 85 tys. zł, 82 tys. zł, 156,1 tys. zł, 215,9 tys. zł i 206 tys. zł, natomiast na 

koncie analitycznym prowadzonym dla tego zadania zaewidencjonowane zostały 

koszty w wysokościach odpowiednio: 77,4 tys. zł, 62,7 tys. zł, 113,3 tys. zł, 

169,7 tys. zł i 234,3 tys. zł. 

Przekazane do MZ rozliczenia finansowe z realizacji Prsm nie zostały zatem 

sporządzone na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej 

prowadzonej dla rozliczenia kosztów WOK. 

Według wyjaśnienia Głównego Księgowego SPSK w umowach z MZ nie zawarto 

wymogu sporządzania rozliczeń finansowych na podstawie ewidencji księgowej, 

dlatego sprawozdawczość opierała się na wykazach kosztów, które sporządzał co 

kwartał Kierownik WOK. Poza tym, do księgowości nie wpływały informacje, którego 

zadania dotyczą podlegające zaksięgowaniu koszty wynagrodzeń. 

Z kolei Kierownik Działu Spraw Pracowniczych Szpitala podała, że koszty płac 

księgowane były zgodnie z obowiązującą strukturą kosztową, gdyż posiadano 

wiedzę o funkcjonowaniu tylko jednego konta (515-09-0) i na nie księgowane były 

wszystkie wynagrodzenia. Otrzymywane z WOK informacje o nazwie zadania, 

którego dotyczyły wynagrodzenia nie były przekazywane do Działu Finansowego, 

gdyż nie żądano takiej informacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 2-133, 256-315, 336-391, 460-466, 533-534) 

2. Przy wyborze (spoza kadry SPSK) wykonawców usług takich jak: prowadzenie 

akcji promocyjno-profilaktycznych oraz obsługa wysyłki zaproszeń, nie stosowano 

obowiązujących w SPSK regulacji wewnętrznych, zawartych w Regulaminie 

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do równowartości kwoty 

                                                           

34 Ze środków przeznaczonych na upowszechnianie Programu. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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30 tys. euro (poprzednio 14 tys. euro)35, mimo, że ich wartość w skali roku 

przekraczała wskazane w tych przepisach progi, obligujące do zachowania 

procedury w nim opisanej36. W konsekwencji osobom spoza kadry Szpitala zlecono 

przeprowadzenie akcji promocyjno-profilaktycznych, na które poniesiono wydatki 

wynoszące: w 2011 r. 11,5 tys. zł, w 2012 r. 19,3 tys. zł, w 2013 r. 34,3 tys. zł, 

w 2014 r 47,8 tys. zł, w 2015 r. 78,8 tys. zł. Natomiast na obsługę wysyłki imiennych 

zaproszeń wydatkowano: 31 tys. zł w 2011 r. i po 19,7 tys. zł w 2012 r. i w 2013 r. 

Wśród umów zlecenia: 

- 19 o wartości 96.717,01 zł37 zawarto z członkami rodziny pracownika WOK38, 

- 23 na kwotę 143.321,64 zł podpisano z dwoma osobami, które łączyły wspólne 

publikacje naukowe z kierownikiem i jednym z referentów WOK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 327-328, 336-391, 524, tom II str. 10-16, 65-70, 83-

118, 124, 127-130, tom III str. 263-277) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Dyrektora Szpitala i byłego 

Kierownika WOK, którzy stwierdzili, że zlecanie realizacji ww. usług nie wymagało 

stosowania ww. Regulaminu. Zgodnie bowiem z jego treścią miał on zastosowanie 

zarówno do dostaw i robót budowalnych, jak i usług, których przedmiotem była, 

w opisywanych przypadkach, realizacja akcji promocyjno-profilaktycznych, czy 

obsługa zaproszeń. Zastosowanie regulacji wewnętrznej miało na celu rozeznanie 

rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 

Ponadto, w ocenie byłego Kierownika WOK, pokrewieństwo z referentem nie 

stanowiło przeszkody do zawierania umów zleceń, gdyż „osoby te były nam znane, 

dyspozycyjne i jak najbardziej godne zaufania”. Natomiast Dyrektor SPSK podał, że 

nie miał wiedzy o zatrudnianiu osób spokrewnionych. Dyrektor Szpitala oraz były 

Kierownik WOK wyjaśnili, że podstawowym kryterium stosowanym przy zleceniu 

przeprowadzenia akcji promocyjno-profilaktycznych był udział w ich realizacji 

w latach poprzednich. Brano pod uwagę zaangażowanie i pracę tych osób, a także 

doświadczenie, wysoki poziom merytoryczny oraz interpersonalny.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 124-128, tom III str. 61-66, 297-300) 

3. Niegospodarnym było przyznawanie (na wnioski składane przez Kierownika 

WOK) dodatkowych wynagrodzeń pracownikom SPSK, wskazanym przez Dyrektora 

Szpitala do realizacji zadań Ośrodka. Wbrew stanowisku, wyrażonemu przez 

Kierownika WOK, większość z tych zleceń zrealizowana została w godzinach 

zadeklarowanych jako praca na rzecz WOK i nie wykraczała poza obowiązki tych 

osób, wynagradzanych miesięcznie na podstawie zawartych z nimi stałych umów 

zlecenia i o pracę. Działania takie miały miejsce w latach 2011-2013, a kwota, którą 

dodatkowo wypłacono wyniosła 66,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 316-335, 552-556, 564, 569, 581, 584, 586, 588, 

598, 600, 602, 606, tom II str. 144-175, 271-275, tom III str. 69, 71-72, 84-92, 230-

296) 

                                                           
35 Tj. obowiązującego w latach 2011-2012 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień na zakup 
dostaw, usług i robót budowlanych – wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora SPSK nr 20/2010 z 22.03.2010 r., Regulaminu 
obowiązującego od stycznia 2013 r. do sierpnia 2014 r. - wprowadzonego zarządzeniem nr 52/2012 z 15.11.2012 r. oraz 
Regulaminu obowiązującego od września 2014 r. - wprowadzonego zarządzeniem nr 34/2014 z 1.09.2014 r. 
36 Zgodnie z progami ustalonymi przez Dyrektora SPSK, tj. w latach 2011-2012 do 2 tys. zł netto i od 2 tys. zł netto do 14 tys. 
euro w skali roku; od stycznia 2013 do sierpnia 2014: od 200 zł do 2 tys. zł netto i powyżej 2 tys. zł netto do 14 tys. euro oraz 
od 1 września 2014 r.: powyżej 200 zł netto do 2 tys. zł netto oraz powyżej 2 tys. zł netto do równowartości w złotych 30 tys. 
euro. 
37 Na ich podstawie zlecono wykonanie usług w zakresie: upowszechniania Programu (13 umów o wartości 45.831,62 zł na 
przeprowadzenie akcji promocyjno-profilaktycznych), organizacji wysyłki imiennych zaproszeń (cztery umowy na 41.200 zł), 
kontroli jakości badań u świadczeniodawców uczestniczących w etapie podstawowym realizacji Programu (umowa 
na 9.000 zł), obsługi szkolenia (umowa na 685,39 zł). 
38 Matką i teściową. 
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SPSK zapewnił39 prowadzenie ewidencji księgowej kosztów ponoszonych na 

realizację zleconych przez MZ zadań Prsm, lecz przyjęty sposób prowadzenia kont 

analitycznych uniemożliwiał powiązanie kosztów wynagrodzeń z rodzajem zadań, 

na które zostały poniesione. Ponadto, w wyniku niewystarczającego nadzoru nad 

pracą WOK, wybór realizatorów niektórych działań odbył się z pominięciem 

(ustalonych przez Dyrektora SPSK) procedur wewnętrznych i skutkował zleceniem 

ww. usług do realizacji m.in. członkom rodziny referenta WOK czy też osobom, 

z którymi łączyły pracowników WOK wspólne publikacje naukowe. Niegospodarnym 

było przyznawanie w latach 2011-2013 dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników 

WOK za realizację zadań, które nie wykraczały poza obowiązki wynikające 

z zawartych z nimi stałych umów (zlecenia i o pracę), a większość z nich została 

zrealizowana w czasie zadeklarowanym jako godziny pracy na rzecz Ośrodka. 

Kontrola jakości badań skryningowych realizowana w ramach 
Programu 

2.1. Wśród świadczeniodawców etapu podstawowego, których liczba wahała się 

pomiędzy 93 a 11140, przeprowadzono przez cztery lata łącznie 34 kontrole, z tego: 

pięć w 2011 r., osiem w 2013 r., dwanaście w 2014 r. i dziewięć w 2015 r. Była to 

liczba wymagana porozumieniem zawartym z COK w 2011 r. oraz umowami 

zawartymi z MZ w latach 2013-2015. Łącznie skontrolowano 31 

świadczeniodawców, ponieważ trzy podmioty, zostały objęte kontrolą dwukrotnie. 

Kontrole zostały przeprowadzone przez lekarzy ginekologów (trzy w 2011 r., 12 

w 2014 r.), położną (dziewięć w 2015 r.) oraz samodzielnie przez mgr prawa – 

referenta WOK41 (dwie w 2011 r. oraz osiem w 2013 r.). 

Wykazane przez WOK wydatki, poniesione na przeprowadzenie kontroli w etapie 

podstawowym, wyniosły 29,6 tys. zł (w latach 2011-2015) i zostały przeznaczone na 

umowy zlecenia zawarte ze wskazanymi osobami. 

W latach 2011-2015 kontrole jakości badań etapu diagnostycznego zrealizowali42 

patomorfolodzy (wybrani przez WOK z listy COK) u wszystkich świadczeniodawców 

uczestniczących w tym etapie, tj. u dziewięciu w 2011 r., a w latach 2012-2015 

u sześciu w każdym roku. Koszty poniesione na ten cel wyniosły 88,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 246-254, 460-567, tom III str. 231) 

SPSK nie dysponował dokumentacją z okresu 2011-2015, która potwierdzałaby 

wybór do kontroli świadczeniodawców etapu podstawowego, tj. spełnianie kryteriów, 

o których mowa w umowie z MZ i określonej przez COK metodyce kontroli. Analiza 

wyników badań cytologicznych43, zaewidencjonowanych w SIMP wykazała, 

że siedmiu (na 25) świadczeniodawców etapu podstawowego skontrolowanych 

w latach 2011 i 2013-2014 nie spełniało kryteriów wyboru do kontroli. Tj. w 2011 r. 

wskaźnik badań wykonywanych powtórnie nie był wyższy niż 10%, natomiast 

w latach 2013-2014 wskaźniki badań niediagnostycznych nie były wyższe niż 3%, 

a wskaźniki badań dopuszczonych do oceny warunkowo nie przekraczały 20%. 

Z kolei, w przypadku dziewięciu świadczeniodawców wybranych do kontroli 

                                                           
39 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej 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 cząstkową o dodatkowe objaśnienie. 
40 Których populacja - według danych LOW NFZ ze stycznia 2016 r. wynosiła: 111 w 2011 r., 100 w 2013 r., 99 w 2014 r. i 93 
w 2015 r. (bez względu na liczbę miejsc udzielania świadczeń). 
41 Według wyjaśnień COK wytyczne pozwalały WOK na tworzenie zespołów kontrolujących, w przypadku niewystarczających 
kwalifikacji do przeprowadzenia kontroli osoby spełniającej kryterium „doświadczenia w realizacji programu”. W ocenie COK - 
przypadku kontroli zrealizowanych samodzielnie przez mgr prawa – zachodzi domniemanie, że WOK uznał wytypowaną 
osobę za odpowiednio przygotowaną do przeprowadzenia kontroli. 
42 Na podstawie umów zlecenia zawartych z SPSK. 
43 Udostępnionych na potrzeby przedmiotowej kontroli przez LOW NFZ. 
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w 2015 r., spełniali oni wstępne kryterium wykonania więcej niż 100 badań 

cytologicznych44, natomiast żaden z nich nie posiadał wyższego niż 3% wskaźnika 

badań niediagnostycznych. Według metodyki kontroli, w przypadku braku 

świadczeniodawców spełniających to kryterium, WOK mógł samodzielnie 

wytypować świadczeniodawców do kontroli jakości badań, tj. według własnej wiedzy 

i doświadczenia. Kierownik WOK nie potrafił wskazać, jakie kryteria merytoryczne 

zastosowano, które uzasadniały wybór do kontroli ww. świadczeniodawców. 

Ponadto, trzy podmioty zostały objęte kontrolą dwukrotnie, mimo, że nie były 

spełnione dla tych podmiotów wstępne kryteria wyboru do kontroli, tj. dla dwóch 

z nich przy ponownym wyborze w 2014 r., a dla trzeciego zarówno w 2011 r. jak 

i w 2015 r. 

Według byłego Kierownika WOK metodologia kontroli nie zabraniała dokonywania 

dwukrotnego wyboru tych samych świadczeniodawców do kontroli. 

(dowód: akta kontroli tom II str.253-269, 276-284, 398-438, 535, 538, 541-543, tom 

III str. 68-72) 

2.2. Kontrolujący każdorazowo składali oświadczenia o spełnianiu warunku 

bezstronnej kontroli. W oparciu o dane pozyskane z LOW NFZ nie stwierdzono, aby 

osoby z wykształceniem medycznym, przeprowadzające kontrole etapu 

podstawowego były wykazane w zasobach podmiotów, które kontrolowały. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 225-243, 252) 

2.3. Kontrole jakości badań wykonanych przez świadczeniodawców 

uczestniczących w etapie podstawowym Programu nie wykazały nieprawidłowości. 

Brak było danych czy wyniki cytologii były opisywane metodą Bathesda 2001. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 248-252, 460-567) 

2.4. W 2011 r. na dziewięciu świadczeniodawców etapu diagnostycznego pięciu nie 

uzyskało pozytywnego wyniku kontroli. Nieprawidłowości polegały na: realizacji 

przez pracownie mniej niż 15 tys. badań rocznie, co nie zapewniało właściwego 

doświadczenia diagnostycznego (u sześciu kontrolowanych); braku zaplecza 

laboratoryjnego (u jednego); braku nadzoru nad pracownią przez patomorfologa 

(u dwóch); nieodpowiednim barwieniu preparatów (u sześciu); braku numeracji 

preparatów (u jednego); braku lub niewystarczającej liczbie cytoskrynerów45 

(u sześciu), dużych rozbieżnościach diagnostycznych46 mogących skutkować 

niewłaściwym postępowaniem terapeutycznym (u jednego). 

W wyniku 12 kontroli przeprowadzonych w latach 2012-2013 wszyscy 

świadczeniodawcy (po sześciu w każdym roku) uzyskali wynik pozytywny, mimo, że 

w 2012 r. trzech, a w 2013 r. czterech z nich, nie spełniało wymogu wykonania 

powyżej 15 tys. badań cytologicznych rocznie47. Ponadto, w ocenie kontrolującego 

patomorfologa, słabą stroną była w tym okresie (u jednego ze świadczeniodawców) 

nie zawsze dobra jakość barwionych ręcznie rozmazów, dlatego zalecono zakup 

barwiarki. 

W 2014 r. uznano kontrole przeprowadzone u sześciu świadczeniodawców, mimo, 

że u czterech z nich stwierdzono niespełnianie warunków realizacji świadczeń 

w etapie diagnostycznym48, tj. w zakresie: kwalifikacji personelu (wykonywania 

przez każdą z osób dokonujących oceny preparatów, co najmniej 7 tys. badań 

                                                           
44 W 2015 r. do kontroli powinni zostać wybrani świadczeniodawcy, którzy wykonali więcej niż 100 badań cytologicznych 

biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności świadczeniodawców z najwyższym wskaźnikiem badań niediagnostycznych 
(powyżej 3%). W przypadku braku świadczeniodawców spełniających ww. kryteria WOK powinien wytypować 
świadczeniodawców 
wg własnej wiedzy i doświadczenia. 
45 Z tego nieliczni ze specjalizacją z cytomorfologii. 
46 Stwierdzone na podstawie wycinkowego reskryningu rozmazów poddanych ocenie przez kontrolującego patomorfologa. 
47 Wymóg określony w zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 98/2012/DSOZ (pkt 9) - wymagania wobec oferentów w etapie 
diagnostycznym. 
48 Zawartych w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 81/2013/DSOZ z 17.12.2013 r. (pkt 9). 
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cytologicznych rocznie, w tym co najmniej 4 tys. badań ginekologicznych) oraz 

wykonywania w pracowni rocznie 15 tys. badań cytologicznych, w tym co najmniej 

8 tys. ginekologicznych. Pozostałe zalecenia pokontrolne dotyczyły: zwiększenia 

odsetka przypadków zweryfikowanych histopatologicznie, a rozpoznawanych 

cytologicznie jako dodatnie (u czterech świadczeniodawców), poprawienia jakości 

barwienia (u jednego) i lepszego oznaczenia preparatów (u jednego). 

W 2015 r. w wyniku sześciu kontroli stwierdzono, że niespełnione były kryteria 

szczegółowe, dotyczące warunków realizacji świadczeń49, z tego: 

- u pięciu świadczeniodawców w zakresie kwalifikacji personelu, tj. wykonywania 

przez każdą z osób dokonujących oceny preparatów rocznie co najmniej 7 tys. 

badań cytologicznych, w tym co najmniej 4 tys. badań ginekologicznych; 

- u czterech świadczeniodawców w zakresie wykonywania w pracowniach rocznie 

15 tys. badań cytologicznych, w tym co najmniej 8 tys. ginekologicznych. 

Mimo ww. ustaleń, kontrolujący patomorfolog nie uznał kontroli tylko jednemu 

ze świadczeniodawców i zalecił m.in.: poprawę jakości barwienia, odpowiednie 

oznaczanie preparatów „dodatnich”, weryfikowanie rozpoznań cytologicznych 

poprzez poszukiwanie w bazie jednostki badań histopatologicznych pacjentek 

poddawanych poszerzonej diagnostyce po „dodatnich” rozpoznaniach 

cytologicznych. Kontrolujący stwierdził, że zastosowanie się do zaleceń jest 

konieczne dla dalszej działalności pracowni. 

Wnioski pokontrolne u dwóch innych świadczeniodawców dotyczyły: wprowadzenia 

dokumentacji reskryningu oraz zwrócenia uwagi na zaburzenia cytologiczne 

w obrębie nabłonka gruczołowego błony śluzowej kanału szyjki. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 246-248, 287-397) 

2.5. WOK przesłał do LOW NFZ protokoły z kontroli jakości badań 

przeprowadzonych w etapie diagnostycznym i podstawowym w roku 2015. Działań 

takich nie zrealizowano w latach 2011-2014. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 79, tom II str. 221-223) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Niezgodnie z postanowieniami umowy z MZ (z 2011 r.) i metodyką kontroli 

(z lat 2013-2014) dokonano wyboru siedmiu (na 25) świadczeniodawców do kontroli 

jakości badań cytologicznych etapu podstawowego, mimo, że pozwalała na to 

liczba podmiotów spełniających kryteria wyboru. W 2011 r.50 z pięciu 

skontrolowanych świadczeniodawców, dwóch nie spełniało wymogu zawartego w 

załączniku nr 1a pkt I do umowy z MZ, tj. wyższego niż 10% wskaźnika badań 

wykonywanych powtórnie, mimo, że przekraczało go łącznie 44 

świadczeniodawców, w tym u sześciu był wyższy niż 20%51. W 2013 r. na ośmiu 

świadczeniodawców dwóch nie spełniało wymogu określonego w metodyce 

kontroli52, mimo, że podmiotów z najwyższym wskaźnikiem badań dopuszczonych 

do oceny warunkowo było aż 47, w tym u 17 wskaźnik był wyższy niż 30%53. Z 

grupy tej tylko dwóch zostało wybranych do kontroli, a żaden nie miał wyższego niż 

3% wskaźnika badań niediagnostycznych54. W 2014 r. – na 12 świadczeniodawców 
                                                           
49 Określone w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 84/2014/DSOZ z 16.12.2014 r. (pkt 9 ppkt 1 – wymagania 
wobec oferentów w etapie diagnostycznym). 
50 Zgodnie z treścią załącznika nr 1, do porozumienia zawartego z COK 4 lipca 2011 r., wytypowania jednostek do kontroli 
dokonał WOK, a COK włączył wykaz tych podmiotów do ww. porozumienia. 
51 Według danych z 2010 r. stanowiących podstawę wyboru świadczeniodawców. 
52 Tj. w pierwszej kolejności świadczeniodawcy z najwyższym wskaźnikiem badań niediagnostycznych (powyżej 3%), 
a następnie świadczeniodawcy z najwyższym wskaźnikiem badań dopuszczonych do oceny warunkowo (powyżej 20%). 
53 Według danych za 2012 r. 
54 Najwyższe wskaźniki w tej grupie (<1%) posiadało trzech świadczeniodawców, którzy spełniali jednocześnie drugie 
z podanych kryteriów (wskaźnik badań dopuszczonych do oceny warunkowo w tych przypadkach był nawet <30%). Żaden  
z nich nie został wybrany do kontroli. 
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wybranych do kontroli trzech nie spełniało kryteriów55 mimo, że warunki ustalone w 

metodyce spełniały łącznie 22 podmioty56. Świadczeniodawcy niespełniający 

kryteriów zostali wybrani dodatkowo do kontroli, 

w związku z potrzebą wykorzystania środków przyznanych w nadmiernej wysokości 

(2,5 tys. zł) na realizację kontroli etapu diagnostycznego57. 

Były Kierownik WOK nie podał uzasadnienia wyboru do kontroli ww. 

świadczeniodawców, usprawiedliwiając to brakiem: aktualnego dostępu do SIMP i 

zobowiązania do archiwizacji danych (w metodologii kontroli). 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli opisane działanie świadczy o niezachowaniu 

należytej staranności SPSK przy realizacji zadania zleconego przez MZ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 6, 30, 51, 74, 107, 535, 538, 541-543, tom III str. 68-

72, 228, 230-232) 

2. Nieprzekazywanie do LOW NFZ informacji o wynikach kontroli jakości badań, 

przeprowadzonych w latach 2011-2014 u świadczeniodawców realizujących etap 

podstawowy i diagnostyczny Programu. W szczególności nie poinformowano 

o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli etapu diagnostycznego, 

tj. niespełnianiu w 22 przypadkach przez świadczeniodawców warunków realizacji 

świadczeń w etapie diagnostycznym, określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ, 

a także wynikających z pkt 6.3. załącznika nr 558 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych 

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych59, zgodnie z którymi: dla 

zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych badań laboratorium jest 

zobowiązane do wykonywania minimum 15 tys. badań cytologicznych rocznie, 

a cytomorfolog medyczny jest obowiązany do oceny minimum 7 tys. preparatów 

cytologicznych rocznie. 

Według wyjaśnienia byłego Kierownika WOK, w opracowanej przez COK 

metodologii kontroli, nie było wymogu informowania NFZ o wynikach kontroli jakości 

badań. 

W ocenie NIK, mimo, że wyraźne zobowiązanie do przesyłania wyników kontroli, 

do właściwego terytorialnie Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zostało zawarte dopiero 

w umowach z MZ z okresu 2014-201560, to ich ustalenia, wskazujące na 

niespełnianie ww. warunków przez świadczeniodawców realizujących umowy 

w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy, WOK, jako podmiot 

koordynujący i nadzorujący ten program, powinien z własnej inicjatywy przekazać 

do NFZ. Zaniechanie przekazania przez Ośrodek tych informacji spowodowało 

realizowanie ww. Programu przez podmioty niespełniające wymagań koniecznych 

do ich realizacji. Tym samym badania, jakim poddały się pacjentki u tych 

świadczeniodawców, nie spełniały wymogów jakościowych. NFZ nie posiadając tych 

informacji od WOK, nie mógł podjąć działań zmierzających do wyeliminowania tych 

nieprawidłowości i zapewnienia realizacji umów w tym zakresie przez podmioty 

gwarantujące ich należytą jakość. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że wydatki 

jakie zostały poniesione ze środków MZ, na realizację w latach 2011-2014 ww. 

kontroli jakości badań etapu diagnostycznego wynosiły 73.800 zł, natomiast ich 

wyniki nie zostały w żaden sposób wykorzystane, ponieważ nieprawidłowości 

powtarzały się u skontrolowanych świadczeniodawców w kolejnych latach. 

                                                           
55 W pierwszej kolejności świadczeniodawcy z najwyższym wskaźnikiem badań niediagnostycznych (powyżej 3%), a 
następnie świadczeniodawcy z najwyższym wskaźnikiem badań dopuszczonych do oceny warunkowo (powyżej 20%). 
56 Według danych z 2013 r. 
57 Środki w kwocie 2,5 tys. zł zostały niesłusznie przyznane SPSK na kontrolę SPSK jako świadczeniodawcy etapu 
diagnostycznego, podczas gdy tut. WOK nie mógł zrealizować tego zadania (skontrolować SPSK jako świadczeniodawcy). 
58 Standardy Jakości w zakresie czynności złuszczeniowej cytomorfologii medycznej, oceny ich jakości i wartości 
diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań. 
59 Dz. U. Nr 61, poz. 435 ze zm. 
60 Załącznik nr 1a pkt I. 



 

14 

(dowód: akta kontroli tom I str. 79, 112, tom II str. 222-224, 255-266, 287-392, 568-

591, tom III str. 111-117, 228-230, 253-254) 

SPSK zapewnił61 realizację wymaganej liczby kontroli jakości badań cytologicznych, 

jednakże siedmiu (z 25) świadczeniodawców etapu podstawowego nie spełniało 

kryteriów wyboru do kontroli, określonych w umowie z MZ (z 2011 r.) i metodyce 

kontroli (z lat 2013-2014). Nierzetelne było także nieinformowanie NFZ o wynikach 

kontroli jakości badań przeprowadzonych w latach 2011-2014 

u świadczeniodawców realizujących etap podstawowy i diagnostyczny Programu, 

w szczególności o niespełnianiu przez świadczeniodawców warunków realizacji 

świadczeń w etapie diagnostycznym. 

3. Działania na rzecz zgłaszalności 

3.1. Zgodnie ze standardami realizacji zadania pn. działania na rzecz poprawy 

zgłaszalności na poziomie wojewódzkim, WOK opracował na lata 2012-2015 

wstępne harmonogramy działań wraz z preliminarzami finansowymi i przesyłał je do 

MZ i COK. Przeprowadzona liczba działań przekraczała obligatoryjną ilość 

określoną w załącznikach nr 562 do umów zawartych z MZ w latach 2013-2015. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 62-64, 87-89, 122-124, 230-255, 420-421, 485-508, 

tom II str. 177-180) 

Na podstawie dokumentacji WOK z 2011 r. stwierdzono, że co kwartał sporządzane 

były analizy zgłaszalności na badania cytologiczne. I tak, w kolejnych kwartałach 

2011 r. najmniejsze objęcie populacji zanotowano w powiatach tomaszowskim, 

biłgorajskim. Najwyższe zaś w gminach powiatu włodawskiego, ryckiego, 

lubelskiego, łukowskiego i puławskiego.  

We wszystkich powołanych wyżej analizach WOK sformułował wniosek, 

że zamierza zintensyfikować działania promujące badania w ramach programu na 

terenie gmin z najniższymi wskaźnikami m.in. w powiecie tomaszowskim. 

We wskazanym okresie, WOK nie przeprowadził żadnej akcji promocyjno-

profilaktycznej w tym powiecie. W maju 2011 r. WOK uczestniczył jedynie 

w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego oraz Urząd Gminy 

Lubycza Królewska. Dopiero w 2012 r. przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli 

w trzech spotkaniach na tym terenie, tj. z przedstawicielami Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej (w czerwcu), władz samorządowych 

i świadczeniodawcą (w lipcu i październiku). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 140, 154, 512-522, tom II str. 64, tom III str. 177-180) 

W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie 

analiz zgłaszalności w kolejnych latach dla miejscowości ujętych we wstępnych 

harmonogramach działań. 

3.2. Sprawozdania merytoryczne z realizacji Prsm (kwartalne i roczne) - 

przekazywane do MZ i COK - zawierały informacje63 na temat działań jakie w latach 

objętych kontrolą realizował WOK na rzecz podniesienia zgłaszalności na badania. 

Koszty jakie poniesiono na ten cel w poszczególnych latach były sprawozdawane 

w latach 2012-2015 według wzoru zawartego w załączniku nr 5a do umów z MZ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 134-255) 

Według wyjaśnienia byłego Kierownika WOK w latach 2011-2013 jedyną 

dokumentacją świadczącą o zrealizowaniu działań były przesłane do MZ 

                                                           
61 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej 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 cząstkową o dodatkowe objaśnienie. 
62 Standardy realizacji zadania nr II pn. Działania na rzecz poprawy zgłaszalności na poziomie wojewódzkim. 
63 Daty i miejscowości przeprowadzenia działań na rzecz poprawy zgłaszalności na badania. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 



 

15 

sprawozdania oraz delegacje służbowe wystawiane w związku z ich realizacją 

w terenie. Nie było wymagane, aby WOK prowadził i rozliczał się w postaci innej 

dokumentacji. Koszty prowadzenia działań zostały udokumentowane fakturami, 

rachunkami, delegacjami służbowymi oraz umowami zlecenia. Od 2014 r., z uwagi 

na intensyfikację działań, wprowadzone zostały (z własnej inicjatywy) „protokoły” 

z odbytych spotkań. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 421, 468-469, tom II str. 191-210, 597-617) 

3.3. W latach 2011-2015 przeprowadzono 475 akcji promocyjno-profilaktycznych, 

w których ponad połowę (50,3%) stanowiły prelekcje edukacyjne przeprowadzone 

w szkołach (239). Około 19% (91) działań stanowił udział w imprezach otwartych 

(np. dożynki, festyny), 17,3% (82) spotkania w jednostkach samorządu 

terytorialnego (j.s.t.), a 13,3% (63) konferencje dla kobiet. 

Największa aktywność WOK (ok. 26% działań) miała miejsce w powiecie ryckim, 

w którym zrealizowano łącznie 12364akcje, mimo, że charakteryzował się on wysoką 

średnią zgłaszalnością na badania profilaktyczne wynoszącą 28,5%. Mimo 

zaangażowania WOK zgłaszalność na tym obszarze systematycznie spadała, gdyż 

z maksymalnego poziomu 31,3% według stanu na 01.01.2012 r. zmniejszyła się do 

25,9% na 01.07.2014 r. 

Ok. 18% działań (8365) przeprowadzono w Lublinie, gdzie średnia zgłaszalność 

również była wysoka, gdyż wyniosła 29,4%. Na tym obszarze także odnotowano 

spadek wskaźników, gdyż z 35,7% na 01.10.2011 r. zgłaszalność spadła do 25% na 

01.07.2015 r. 

Ponad 10% działań (49) miało miejsce w powiecie radzyńskim, w którym średnia 

zgłaszalność w badanym okresie wyniosła 21,2%, chociaż w 2011 r. i 2015 r. była 

wyższa od średniej (max. 23,4% i 24,3%), a w latach 2012-2014 spadła poniżej 

średniej (najniższa wyniosła 18% na 01.04.2013 r.). 

Około 9,7% działań (4666) odbyło się w powiecie kraśnickim charakteryzującym się 

średnim wskaźnikiem zgłaszalności na poziomie 23,7%. Tutaj również najwyższy 

wskaźnik 28,5% osiągnięto według stanu na 01.04.2011 r. a następnie 

systematycznie spadał do poziomu 20,4% na 01.07.2015 r. 

Z kolei w powiecie krasnostawskim przeprowadzono 24 działania67. Średni wskaźnik 

zgłaszalności na tym obszarze wynosił 24,9%, przy czym z najwyższego poziomu 

27,3% na 01.01.2012 r. spadł do 22,1% na 30.12.2015 r. 

W powiecie łukowskim odbyło się 18 akcji68. Na tym terenie była najwyższa 

zgłaszalność na badania w województwie, gdyż średni wskaźnik wynosił 36,9% 

(najniższy 28,3% na 01.04.2011 r., a najwyższy 40,9% na 01.01.2014 r.). 

Z kolei 17 działań przeprowadzono w powiecie tomaszowskim69, w którym średnia 

zgłaszalność wynosiła 16,6% (15,1% najniższa na 01.04.2012 r., a najwyższa 

17,9% na 01.01.2015 r.), a 16 w Białej Podlaskiej70, charakteryzującej się średnią 

zgłaszalnością na poziomie 23,1% (najwyższa 25,5% na 01.10.2011 r. i najniższa 

21,7% na 01.04.2014 r.). 

Po 12 działań miało miejsce w powiecie: lubelskim71 ze średnim wskaźnikiem 

zgłaszalności 27,8%72, bialskim73 ze średnią zgłaszalnością na poziomie 19,8%74 

                                                           
64 Przeprowadzenie 60 prelekcji w szkołach, udział w 33 imprezach otwartych, 18 spotkaniach w j.s.t. i 12 konferencjach dla 
kobiet. 
65 Udział w 28 imprezach otwartych, 17 spotkaniach w j.s.t. i 17 konferencjach dla kobiet oraz przeprowadzenie 21 prelekcji 
w szkołach. 
66 W tym 26 prelekcji w szkołach, udział w 12 imprezach otwartych oraz 4 konferencje dla kobiet i 4 spotkania w j.s.t. 
67 W tym10 prelekcji w szkołach, 6 konferencji dla kobiet, 4 spotkania w j.s.t. i udział w 4 imprezach otwartych. 
68 Z tego 17 w formie prelekcji w szkołach i jednego spotkania w j.s.t. 
69 Z tego 10 prelekcji w szkołach, 4 spotkania w j.s.t. i 3 konferencje dla kobiet. 
70 Przeprowadzono 12 prelekcji w szkołach, 2 spotkania w j.s.t. i 2 konferencje dla kobiet. 
71 Udział w 3 imprezach otwartych, 5 spotkań w j.s.t., 3 prelekcje w szkołach oraz jedną konferencję dla kobiet. 
72 Najwyższy 33,5% na 01.10.2011 r., najniższy 23,8% na 01.04.2015 r. 
73 Przeprowadzono 7 prelekcji w szkołach, 3 spotkania w j.s.t., udział w imprezie otwartej oraz w konferencji dla kobiet. 
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oraz w Chełmie75, który charakteryzował średnią zgłaszalnością w wysokości 

19,15% (przy stale spadających wskaźnikach, tj. z 23,6% na 01.01.2012 r. do 

15,7% na 01.04.2015 r.). 

Stały spadek zgłaszalności miał miejsce również w powiecie opolskim, gdyż z 

25,5% na 01.04.2011 r. zmniejszył się do 19,8% na 31.12.2015 r. Na obszarze tym 

przeprowadzono łącznie 10 działań76. 

Po 9 działań przeprowadzono na terenie powiatów puławskiego (w tym 5 wykładów 

w szkołach) i biłgorajskiego (6 spotkań w samorządach). Zgłaszalność w powiecie 

puławskim była dość wysoka, chociaż z poziomu 31,7% na 01.04.2011 r. obniżyła 

się do 26,8% na 31.12.2015 r. W powiecie biłgorajskim zgłaszalność wynosiła 

19,5% na 01.04.2011 r. i wzrosła nieco na 31.12.2015 r. do 21,9%. 

Na terenie powiatu lubartowskiego miało miejsce 8 działań, a wskaźnik 

zgłaszalności na badania na 01.04.2011 r. i na 30.12.2015 r. był na zbliżonym 

poziomie (21,9% i 21,2%). 

W powiecie łęczyńskim przeprowadzono 7 działań, a wskaźnik zgłaszalności na 

badania w całym okresie pozostał na zbliżonym poziomie, tj. 22% na 01.04.2011 r. 

i 21,8% na 30.12.2015 r. 

Najniższa aktywność WOK w ciągu pięciu lat dotyczyła powiatów: 

- chełmskiego (tj. poza miastem Chełm), gdzie miała miejsce jedna prelekcja 

w szkole, mimo że średni wskaźnik zgłaszalności był na poziomie 18,5%77; 

- janowskiego78 i zamojskiego79, w których odbyły się po dwa działania; 

- hrubieszowskiego (ze średnią zgłaszalnością 19,9%80) i Zamościa81, w których 

przeprowadzono po trzy działania; 

- włodawskiego, na obszarze, którego miały miejsce cztery działania przy średniej 

zgłaszalności na poziomie 23,7% (przy czym najwyższa była na poziomie 33,7% na 

01.04.2011 r. i spadła do 19,3% na 30.12.2015 r.). 

- świdnickiego, w którym mimo najniższej średniej zgłaszalności na badania 

w województwie wynoszącej 14,9%82 przeprowadzono tylko pięć prelekcji 

w szkołach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 64, 177-180) 

Według rocznych sprawozdań merytorycznych WOK, wskaźniki objęcia populacji 

Prsm systematycznie spadały83, gdyż z poziomu 28,1% w 2011 r. w kolejnych 

okresach wynosiły: w 2012 r. 26,7%, w 2013 r. 24,9%, w 2014 r. 23,7%, w 2015 r. 

21,2%. 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPSK wyjaśniła, że WOK przeprowadził więcej 

działań niż przewidywał plan minimum określony w umowach z Ministrem. Dane 

z SIMP pokazują, że zgłaszalność na badania cytologiczne była daleka od ideału, 

ale nie ma wiedzy ile kobiet, na skutek działań promocyjnych w ramach Programu, 

wykonało w tym okresie badania w AOS i prywatnie. Proces kształtowania 

świadomości społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, w zakresie konieczności 

wykonywania badań cytologicznych jest procesem długofalowym i na jego efekty 

należy poczekać. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 143, 157, 171, 194, 220, 431-432) 

                                                                                                                                                    
74 Najwyższy 22,4% na 01.01.2012 r., najniższy 17,6% na 01.04.2015 r. 
75 Tj. 6 prelekcji w szkołach, 4 konferencje dla kobiet oraz 2 spotkania w j.s.t. 
76 Tj. cztery akcje edukacyjne, dwie konferencje dla kobiet i dwa spotkania w j.s.t. oraz udział w dwóch imprezach otwartych.  
77 Najwyższy 23,7% na 01.01.2012 r., a najniższy 15,2% na 01.07.2015 r. 
78 Gdzie odnotowano spadek z 30,2% na 01.01.2012 r. do 24,4% na 01.04.2015 r. 
79 W którym zgłaszalność z 19,4% na 01.04.2011 r. wzrosła do 26,7% na 30.12.2015 r. 
80 Z 25,2% na 01.10.2011 r. zgłaszalność zmniejszyła się do 15,2% na 30.12.2015 r. 
81 Z 22,3% na 01.04.2011 r. zgłaszalność wzrosła do 28,3% na 30.12.2015 r. 
82 Najwyższa na 01.01.2012 r. 17,2%, a najniższa na 01.04.2015 r. 13,4%. 
83 Do 2011 r. następował systematyczny wzrost tego wskaźnika, gdyż - według danych archiwalnych WOK - sprzed okresu 
objętego kontrolą % objęcia populacji wynosił: w 2008 r. 21,8%, w 2009 r. 25,2%, a w 2010 r. 26,3%. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nieefektywne wydatkowanie środków na upowszechnianie Prsm, z uwagi na 

przeprowadzenie ponad 43% akcji promocyjno-profilaktycznych na obszarach, które 

posiadały wysoką zgłaszalność na badania, tj. w powiecie ryckim i w Lublinie. 

Pomimo ciągłej aktywności WOK na tym terenie wskaźniki zgłaszalności 

systematycznie spadały (w ryckim z poziomu 32% na 01.01.2012 r. do 25-26% 

w 2014 i 2015 r., a w Lublinie - z 35,7% na 01.10.2011 r. do 25% na 01.07.2015 r.). 

Ponad połowa przeprowadzonych działań obejmowała akcje edukacyjne 

w szkołach, które nie były w sposób bezpośredni skierowane do populacji kobiet 

objętej badaniami (25-59 lat), lecz mogą wpłynąć na zgłaszalność dopiero 

w przyszłych okresach. 

Były Kierownik WOK wyjaśnił, że wskaźniki zgłaszalności na badania cytologiczne 

były znane i korzystano z nich na bieżąco, także przed planowaniem ww. działań. 

Narzędziem służącym do ich analizowania były raporty z SIMP, jednak WOK nie był 

zobligowany do ich archiwizowania. Składający wyjaśnienia stwierdził, że z uwagi 

na aktualny brak dostępu do tego systemu nie dysponuje możliwością określenia 

wskaźników dla miejscowości ujętych w harmonogramach działań. W ocenie byłego 

Kierownika WOK wskaźniki te były jasne i nie wymagały analiz. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 509-510) 

Wskaźniki zgłaszalności kobiet na badania w poszczególnych powiatach wskazują, 

że planowanie i realizacja akcji promocyjno-profilaktycznych nie była poprzedzona 

rzetelną analizą zgłaszalności na badania w województwie, chociaż działanie takie 

było wymagane, zgodne z treścią załącznika nr 584 do umów z MZ zawartych 

w latach 2013-2015. Analizy te powinny zostać dokonane przez WOK przed 

opracowaniem wstępnych harmonogramów działań i powinny stanowić 

uzasadnienie ich przeprowadzenia w poszczególnych miejscowościach 

województwa. Trudno też podzielić słuszność założenia przyjętego dla organizacji 

kompleksowych akcji promocyjno-profilaktycznych na terenie jednego powiatu 

(ryckiego), gdyż działanie takie nie było zgodne z ww. warunkami umowy z MZ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 62-64, 87-89, 122-124, 472-475, 509-522, tom II str. 

64, 177-180, 183) 

2. Sfinansowanie ze środków Programu wydatków w wysokości 26.000 zł na 

realizację przez pracownika Starostwa Powiatowego w Rykach akcji promocyjno-

profilaktycznych na zlecenie WOK, odbyło się z naruszeniem zasady 

gospodarności, gdyż osoba ta realizowała ww. działania w ramach swoich 

obowiązków służbowych. Jednocześnie stwierdzono przypadki, w których wykazane 

w sprawozdawczości akcje, nie zostały przez ww. osobę zrealizowane. 

Według wyjaśnień byłego Kierownika WOK: oceniliśmy, że dotychczasowe działanie 

„lokalnego pracownika oświaty zdrowia” jest dobre i skuteczne, stąd decyzja o jego 

udziale w prowadzeniu szkoleń. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 133-142, 181-210, 243-245, 597-617, tom III str. 

109-110) 

3. Niecelowe sfinansowanie ze środków przyznanych na realizację działań w celu 

poprawy zgłaszalności na badania na poziomie wojewódzkim, udziału referentów 

WOK w akcjach promocyjno-profilaktycznych przeprowadzonych w lipcu 2011 r. 

poza terenem województwa lubelskiego, tj. w województwach podkarpackim (w 

Jaśle) i pomorskim (w Krynicy Morskiej). Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 

1.665,18 zł. WOK nie posiadał dokumentacji potwierdzającej zgodę MZ na 

rozliczenie tej kwoty w ramach środków przyznanych WOK na realizację umowy. 
                                                           
84 Standardy realizacji zadania nr II pn. Działania na rzecz poprawy zgłaszalności na poziomie wojewódzkim. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Były Kierownik WOK wyjaśnił, że współorganizatorem ww. imprez „Lata z radiem” 

było Ministerstwo, a ówczesny Dyrektor Biura Prasy i Promocji, podczas spotkania 

COK i WOK-ów w Uniejowie (w czerwcu 2011 r.) zobowiązał WOK-i do aktywnego 

udziału w ww. imprezach, zapewniając jednocześnie, że koszty poniesione przez 

WOK-i w ramach ww. akcji będą rozliczane i refundowane. 

NIK zwraca uwagę, że podstawą wydatkowania środków była umowa zawarta z MZ, 

dlatego ich wydatkowanie w sposób inny, niż określony w umowie, wymagało 

zachowania formy pisemnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-25, 476, tom III str. 255-262) 

SPSK przeprowadził85 szereg akcji promocyjno-profilaktycznych, lecz miejsca 

najczęściej wybierane do ich realizacji nie były skorelowane z osiąganymi 

wskaźnikami zgłaszalności na badania. W związku z tym, mimo dużej aktywności 

na rzecz upowszechnienia Prsm i zaangażowania znacznych środków otrzymanych 

na poprawę zgłaszalności (744,9 tys. zł), wskaźniki objęcia populacji Programem 

systematycznie malały. Ponadto, stwierdzono przypadki niecelowego 

i niegospodarnego wydatkowania środków budżetowych na działania profilaktyczne. 

4. Organizacja wysyłki imiennych zaproszeń 
4.1. W latach objętych kontrolą WOK, wydatkował 1.192,6 tys. zł na organizację 

wysyłki zaproszeń na poziomie wojewódzkim. Z kwoty tej 943 tys. zł (79,1%) zostało 

przeznaczonych na pokrycie kosztów wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej, 

zaś kwotę 148,6 tys. zł (12,5%) wydatkowano na druk zaproszeń oraz zakupy m.in. 

kopert z nadrukiem, papieru firmowego, serwis i naprawę kopertownicy oraz 

materiałów eksploatacyjnych. Pozostała kwota 101 tys. zł (8,5%) została - w latach 

2011-2013 - wydatkowana na umowy zlecenia w zakresie „organizacji wysyłki 

zaproszeń” lub „obsługi zwrotów”. Kwotę 70,4 tys. zł (69,7%) wypłacono osobom nie 

będącym pracownikami Szpitala, a 30,6 tys. zł (30,3%) wydatkowano na zlecenia 

dla pracowników SPSK, w tym 16,1 tys. zł dla referenta WOK, obowiązanego do 

realizacji tego zadania w ramach obowiązków służbowych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 6, 8, 10-11, 327-328) 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPSK wyjaśniła, że system zaproszeń do udziału 

w badaniach cytologicznych funkcjonował w SIMP. Ich wysyłka była realizowana 

w oparciu o Centralny Wykaz Ubezpieczonych skonfigurowany z tym systemem. 

W umowach zawieranych z MZ corocznie określana była populacja kobiet, które 

spełniały kryteria włączenia do Prsm w danym roku. Dane te zawarte były także 

w raportach z SIMP. Z uwagi na 3-letni interwał w wykonywaniu badań 

cytologicznych, WOK corocznie realizował wysyłkę imiennych zaproszeń do 1/3 

populacji kobiet w województwie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 421) 

4.2. W latach 2011-2015 WOK stosował opracowane przez COK wzory 

zaproszeń86. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 422, tom II str. 2-5) 

4.3. Termin rozpoczęcia wysyłki zaproszeń był uzależniony od daty zawarcia 

umowy z MZ i zakończenia procedury zamówienia publicznego na usługi pocztowe. 

                                                           
85 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej 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 cząstkową o dodatkowe objaśnienie. 
86 Wynikało z nich, że kobieta była zapraszana do wskazanego świadczeniodawcy, wybranego ze względu na jej miejsce 
zamieszkania. W treści zaproszenia było zawarte pouczenie, według którego, w przypadku gdyby wskazana placówka nie 
odpowiadała pacjentce zalecany był (w latach 2012-2013) kontakt telefoniczny z WOK (w godz. 7.30–15.00) lub przez adres 
e-mail, albo z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Natomiast we wzorach zaproszeń z okresu 2014-2015 zostało zawarte 

pouczenie, że jeśli pacjentce nie odpowiada wskazana placówka, można wybrać inną z listy dostępnej na stronie internetowej 
WOK. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Dopiero po zakończeniu postępowania zamawiano koperty87 i zlecano wykonanie 

druków zaproszeń. 

W 2011 r. wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego 

został złożony 23 lutego, umowa z MZ została zawarta 2 marca, a 30 marca 

podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Wysyłkę zaproszeń rozpoczęto 

29 kwietnia. W 2012 r. umowa z MZ została zawarta 19 marca, 20 marca został 

złożony wniosek o wszczęcie postępowania, a 23 kwietnia podpisano umowę 

z wykonawcą. Wysyłkę zaproszeń rozpoczęto 8 maja, gdyż 27 kwietnia dokonano 

przeglądu i naprawy kopertownicy. W 2013 r. wniosek o rozpoczęcie postępowania 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sporządzono 3 kwietnia, umowa z 

MZ została zawarta 17 kwietnia, a 24 maja podpisano umowę z wybranym 

wykonawcą. W dniu 29 maja zamówiono koperty oraz druki zaproszeń. Ich wysyłka 

została rozpoczęta 18 czerwca. W 2014 r. umowę z MZ zawarto 4 czerwca, 13 

czerwca sporządzono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, a 29 lipca podpisano umowę z wykonawcą. W dniach 21 i 

30 lipca zamówiono koperty oraz druki zaproszeń. Ich wysyłkę rozpoczęto 18 

sierpnia. 

W 2015 r. umowę z MZ zawarto 25 marca, 13 kwietnia został złożony pierwszy, 

a 20 maja kolejny wniosek88 o rozpoczęcie postępowania. W dniu 16 czerwca 

podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zamówienia kopert oraz druków 

zaproszeń dokonano 10 czerwca. Wysyłkę realizowano od 1 lipca do 25 listopada. 

Według wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Medycznych: wysyłkę zaproszeń 

rozpoczynano po otrzymaniu umowy z MZ, rozstrzygnięciu procedury przetargowej 

oraz zamówieniu niezbędnych materiałów (kopert, druków zaproszeń). Późne 

podpisywanie umów uniemożliwiało jej prowadzenie od początku roku i wpływało na 

skuteczność wysyłanych zaproszeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3, 26, 47, 68, 101, 422-423, tom II str. 120-122, 128-

129, 136, 140-141, 149, 159, 164-168, 175, 184-192, 201, tom III str. 120-210, 302-

317) 

4.4. Umowy zawierane corocznie z Ministrem Zdrowia określały ilość zaproszeń 

i częstotliwość ich wysyłania w rytmie tygodniowym. Szpital nie przedstawił danych 

potwierdzających realizację tego zadania zgodnie z ww. wymogami. W związku 

z tym w oparciu o dokumentację księgową89 ustalono, że ilość zaproszeń wysłanych 

w poszczególnych miesiącach była zróżnicowana90. W szczególności, w latach 

2011-2015, odpowiednio: 28%, 29%, 42%, 23% i 73% zaproszeń w skali roku, 

zostało skierowanych w miesiącach zwyczajowo przyjętych jako urlopowe. 

W ocenie Z-cy Dyrektora ds. Medycznych: WOK generował zaproszenia na 

podstawie dostępnych w SIMP tygodniowych planów wypełnianych przez 

świadczeniodawców. Były Kierownik Ośrodka stwierdził, że nierytmiczność realizacji 

wysyłki wynikała z awaryjności sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych. 

Kontrola wykazała, że tylko dwukrotnie (w sierpniu 2013 r. i w październiku 2014 r.) 

w trakcie realizacji zadania miała miejsce naprawa kopertownicy. W 2011 r. w ogóle 

jej nie naprawiano, w 2012 r. przed realizacją zadania (w kwietniu), a w 2015 r. 

dopiero po jego zakończeniu (w grudniu). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 422-423, tom II str. 7-8, 120, 122) 

                                                           
87 Zawierające nadruk z numerem i datą umowy podpisanej z firmą spedycyjną. 
88 Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na złożenie ofert o takiej samej cenie. 
89 Tj. faktury wystawione przez firmy spedycyjne. 
90 W 2011 r. wysłano: 1% zaproszeń w kwietniu, 8% w maju, 14% w czerwcu, 16% w lipcu, 12% w sierpniu, 10% we 
wrześniu, 13% w październiku, 19% w listopadzie i 9% w grudniu. W 2012 r. najwięcej zaproszeń wysłano w maju (16%) i 
sierpniu (20%), a najmniej w lipcu (9%) i grudniu (7%). Z kolei w 2013 r. najwięcej zaproszeń wysłano w lipcu (26%) i 
listopadzie (21%), a najmniej we wrześniu (3%). W 2014 r. w sierpniu wysłano 23%, we wrześniu 50%, w październiku 17%, a 
w listopadzie 10%. W lipcu 2015 r. wyekspediowano 51% zaproszeń, a w kolejnych miesiącach odpowiednio: 22%, 17%, 6%, 
4%.  
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W 2013 r. wysłano o 12 tys. zaproszeń więcej (6,7%), niż przewidywała umowa 

z MZ, w której wskazana była minimalna liczba zaproszeń, odpowiadająca rocznej 

populacji kobiet objętych Programem. Koszty ich przygotowania i wysyłki wyniosły 

18 tys. zł91 i zostały pokryte z niewykorzystanych do końca listopada 2013 r. 

środków przeznaczonych na realizację tego zadania. 

Były Kierownik WOK wyjaśnił, że SIMP zawsze dopuszczał wygenerowanie 

większej liczby zaproszeń niż określona dla populacji w danym roku. Nie posiadał 

jednak wiedzy do jakiej populacji skierowane były te zaproszenia, gdyż ich proces 

przydzielania i generowania odbywał się automatycznie i był niezależny od WOK. 

Decyzja o wysłaniu dodatkowych zaproszeń była telefonicznie konsultowana z COK 

i MZ. Składający wyjaśnienia dodał, że podczas spotkań WOK-ów organizowanych 

przez COK, przedstawiciele Departamentu Polityki Zdrowotnej MZ oraz COK 

apelowali o pełne wykorzystywanie środków finansowych na realizację Programu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 467-468, 474, 637-640, tom II str. 8) 

4.5. Według danych WOK w poszczególnych okresach populacja kobiet objęta 

Prsm, a także zgłaszalność na badania przedstawiały się następująco: 

okres 
populacja 
3-letnia 

populacja 
roczna* 

liczba 
wykonanych 

badań 
profilaktycznych 

4/3 
(%) 

4/2 
(%) 

wysłana 
liczba 

zaproszeń 
(wg danych 

WOK) 

realizacja 
w 

stosunku 
do planu 

(%) 

liczba kobiet, 
które zgłosiły się 
na badanie na 

podstawie 
zaproszenia 

zgłasza- 
lność** 

zgłasza- 
lność*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2011 540 703 181 220 51 346 28,3 9,5 181 219 100 13 805 7,6% 7,6% 

2012 540 649 180 779 41 653 23,0 7,7 180 778 100 11 994 6,6% 6,6% 

2013 535 692 179 531 40 415 22,5 7,5 191 531 106,7 12 215 6,8% 6,4% 

2014 553 425 178 404 41 649 23,4 7,5 178 404 100 10 614 6,0% 6,0% 

2015 530 395 177 041 35 980 20,3 6,8 177 040 100 11 112 6,3% 6,3% 

ogółem x 896 975 211 043   908 972 101,3 59 740 6,7% 6,6% 

*wg umowy z MZ „populacja roczna” równa była minimalnej liczbie zaproszeń do wysłania w danym roku (tj. nie mniej niż ...)   
**stosunek liczby kobiet, które zgłosiły się na badania do rocznej populacji objętej programem  

***liczba kobiet, które zgłosiły się na badanie w stosunku do wysłanej liczby zaproszeń  

(dowód: akta kontroli tom I str. 424, 442, tom II str. 9, tom III str. 243, 246-250) 

Wysyłka zaproszeń przyniosła niewielkie efekty w stosunku do zaangażowanych 

środków finansowych (1.192,6 tys. zł). Liczba badań profilaktycznych 

zarejestrowanych rocznie w SIMP stanowiła 20,3%-28,3% rocznej populacji kobiet 

podlegającym przebadaniu. Natomiast na podstawie imiennych zaproszeń na 

badania zgłosiło się średnio 6,6% kobiet, którym wysłano imienne zaproszenia 

w danym roku. 

Według wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Medycznych SPSK: WOK nie dysponował 

wiedzą ile wysyłanych zaproszeń dotarło do adresatek, gdyż nie były one listami 

poleconymi. Na podstawie SIMP można byłoby jedynie określić jaki procent 

zaproszeń został zwrócony do WOK92 i wprowadzony przez pracowników do 

systemu SIMP. 

Według informacji pozyskanych z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ 

procent zwrotów wynosił: 0,9% wysyłki w latach 2011-2012, 0,6% w 2013 r., 1% 

w 2014 r. i 0,8% w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 423-424, tom III str. 119) 

4.6. Wysyłka zaproszeń w SPSK odbywała się za pośrednictwem podmiotów 

zajmujących się spedycją (w latach 2011-2012 i 2014-2015 przez Pocztę Polską 

SA, a w roku 2013 przez InPost sp. z o.o.), wyłonionych w wyniku postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych. Poddane badaniu dwa zamówienia, udzielone 

w latach 2014-2015, zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych93. 

                                                           
91 Tj. 15,5 tys. zł usługi spedycyjne, 1,3 tys. zł koperty z nadrukami i 1,2 tys. zł druki zaproszeń. 
92 Np. z adnotacjami: adresat wyprowadził się lub zmienił miejsce zamieszkania, adres nie istnieje, błędne lub niepełne dane 
adresowe, adresat nieznany, śmierć adresata. 
93 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164. 
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(dowód: akta kontroli tom III str. 120-210) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Niezgodne z postanowieniami zawartymi w załączniku 1a („Szczegółowy opis 

sposobu realizacji zadań przez WOK”) do umów zawartych z MZ, liczba miesięcznie 

wysłanych zaproszeń do kobiet z terenu działania LOW NFZ nie była powiązana ze 

stopniem zgłaszalności na badania na obszarze objętym wysyłką. Analiza 

szczegółowej statystyki zaproszeń wysłanych do poszczególnych powiatów94 

wykazała, że ich liczba była wyłącznie zależna od aktywności świadczeniodawców 

uczestniczących w Programie. Potwierdza to również SPSK, który w ofercie 

złożonej do MZ stwierdził, iż „istotnym elementem efektywności wysyłki zaproszeń 

jest ciągła współpraca ze świadczeniodawcami etapu podstawowego, którzy 

decydują o liczbie zaproszeń, generują i zatwierdzają tygodniowe plany wysyłki w 

systemie SIMP”. 

W rezultacie liczba wysłanych zaproszeń znacznie odbiegała od liczby kobiet do 

przebadania w ciągu jednego roku, zarówno na minus (np. w 2011 r. w powiatach 

hrubieszowskim, tomaszowskim i włodawskim), jak i na plus (np. w 2011 r. 

w powiatach radzyńskim, łukowskim, biłgorajskim, czy corocznie w Lublinie 

i powiecie puławskim). W latach 2013-2015 WOK wysłał do mieszkanek Lublina 

odpowiednio, aż o: 19,9 tys., 17,3 tys. i 19,5 tys. zaproszeń więcej niż wskazywała 

na to populacja kobiet do przebadania. Z kolei w przypadku innych powiatów, np. 

hrubieszowskiego, przy średniej rocznej populacji kobiet do przebadania 

wynoszącej w latach 2011-2015 ok. 5,5-5,2 tys., liczba wysyłanych rocznie 

zaproszeń wyniosła zaledwie: 183 w 2011 r., 1.160 w 2012 r., 935 w 2013 r., 470 

w 2014 r. i 2.108 w 2015 r. W konsekwencji, mimo, że łączna liczba skierowanych 

przez WOK zaproszeń w poszczególnych latach była niemal95 zgodna z ogólną 

liczbą zaproszeń do wysłania wynikającą z umów zawartych z MZ, zdaniem NIK nie 

został osiągnięty cel wysyłki. Nie zostały w równym stopniu zmobilizowane do 

badań kobiety w poszczególnych powiatach województwa, w szczególności tam, 

gdzie wskaźniki zgłaszalności były niskie. 

Były Kierownik WOK wyjaśnił: że wysyłka zaproszeń na badania cytologiczne 

w latach 2011-2015 odbywała się na podstawie wypełnianych przez 

świadczeniodawców tygodniowych planów wysyłki zaproszeń w SIMP. Na ich 

podstawie generowano zaproszenia z podziałem na poszczególne powiaty. WOK 

nie miał możliwości ingerencji w ten proces. Otrzymanie zaproszenia prze kobietę 

w danym powiecie było zatem uzależnione od SIMP oraz od organizacji pracy i woli 

danego świadczeniodawcy. Zwiększenie wysyłki w Lublinie było podyktowane dużą 

liczbą świadczeniodawców oraz ich zainteresowaniem regularnym wypełnianiem 

planów. Pomimo komunikatów w SIMP96 o rozpoczęciu wysyłki zaproszeń oraz 

wypełnianiu i nadsyłaniu, za pośrednictwem tego systemu, tygodniowych planów 

wysyłki zaproszeń do WOK, nie wszyscy świadczeniodawcy wyrażali chęć 

uczestniczenia w tym procesie. Były Kierownik WOK podkreślił, że nie było 

regulacji, które wymuszałyby na świadczeniodawcach taką aktywność. 

We wnioskach zgłoszonych pisemnie przez WOK do MZ lub COK nie 

sygnalizowano jednak problemów związanych z realizacją wysyłki zaproszeń 

w sposób zgodny z postanowieniami umów, tj. brakiem możliwości powiązania 

zaproszeń ze stopniem zgłaszalności na badania na obszarze objętym wysyłką. 

                                                           
94 Według danych otrzymanych z Centrali NFZ. 
95 Z wcześniejszej korespondencji otrzymanej z Centrali NFZ wynika, że nieznaczne różnice wynikają z dokonanego przez 
NFZ wyeliminowania przesyłek zawierających niepełne dane adresowe, które de facto - wg danych Funduszu – nie zostały 
nadane na poczcie. 
96 Które znajdowały się zawsze na ekranie startowym systemu. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 11-12, 33-34, 55-56, 79-80, 112-113, tom III str. 240-

241, 244) 

2. Nierzetelne rozliczenie 19 umów zlecenia o wartości 101.033,06 zł, zawartych 

w latach 2011-2013 na wniosek Kierownika WOK97, których przedmiotem było 

przygotowanie zaproszeń lub obsługa zwrotów. Zarówno w umowach, jak 

i w rachunkach przedłożonych przez zleceniobiorców (tj. osób spoza SPSK 

i pracowników Szpitala) nie było zawartych żadnych danych dotyczących zakresu 

wykonanej pracy, tj. ilości przygotowanych zaproszeń lub obsłużonych zwrotów 

przez poszczególne osoby, terminów ich przygotowania, wymiaru czasu pracy na 

rzecz WOK, zastosowanej stawki wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 35, 56, 327-328, 346-347, 359-362, 368-374, 479, 

tom II str. 10-35) 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że działalność WOK była nadzorowana przez 

Kierownika, który odpowiadał za koordynację, monitorowanie i sprawowanie 

nadzoru nad realizacją Programu. Podpisywane przez Kierownika pisma w sprawie 

zawarcia umów zlecenia, zawierały wskazanie przedmiotu umowy oraz datę jej 

realizacji i kwotę wynagrodzenia. Wypłaty następowały na podstawie rachunków 

wystawionych przez zleceniobiorcę i potwierdzonych podpisem Kierownika 

Ośrodka. Według wyjaśnienia Kierownika WOK wysyłka zaproszeń była bardzo 

dużym przedsięwzięciem, a późny okres jej rozpoczynania oraz ograniczone 

możliwości kadrowe, skutkowały potrzebą zaangażowania dodatkowych osób, w 

tym pracownika Ośrodka poza godzinami pracy i w dniach wolnych.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 61-67) 

NIK nie podziela stanowiska wyrażonego przez Kierownika WOK który wyjaśnił, że 

„zadaniowy” charakter umów był przyczyną nieokreślenia liczby wykonanych 

zaproszeń/zwrotów, terminów ich przygotowania i czasu pracy na rzecz Ośrodka. 

Ustalony stan faktyczny wskazuje, na nierzetelne działanie oraz brak 

merytorycznego nadzoru nad jego realizacją. Zarówno ww. umowy jak i rachunki 

wystawione przez zleceniobiorców zostały sporządzone dopiero przed wypłatą 

środków i brak było jakichkolwiek rozliczeń oraz kalkulacji uzasadniających ustaloną 

wysokość wynagrodzeń. Ponadto, NIK zwraca uwagę, że w latach 2014-2015 

umowy z MZ były również zawarte z opóźnieniem, a mimo to nie wymagało to 

angażowania do wysyłki innych osób. Przedmiotowe zadanie powinno być 

wykonywane przez pracowników SPSK, gdyż w ofercie konkursowej zapewniono, 

że Szpital posiada wystarczające siły kadrowe aby je samodzielnie realizować98. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 35, 56, 327-328, 346-347, 359-362, 368-374, 479, 

tom III str. 19-20) 

Szpital zrealizował99 wysyłkę zaproszeń na badania cytologiczne w liczbie 

odpowiadającej – wyznaczonej przez MZ - ogólnej populacji kobiet objętych 

Programem w danym roku, jednak efekty osiągnięte na skutek realizacji tego 

zadania były niewspółmiernie niskie. Mimo wysłania około 909 tys. imiennych 

zaproszeń i wydatkowania na ten cel 1.192,6 tys. zł w latach 2011-2015 liczba 

kobiet, które zgłosiły się na badania na ich podstawie, wyniosła 59,7 tys., co 

oznaczało średnią zgłaszalność w ciągu roku na poziomie 6,6% (ok. 11,9 tys. 

kobiet). Ponadto, niezgodnie z umowami zawartymi z MZ, liczba wysyłanych 

                                                           
97 W pismach skierowanych do Dyrektora Szpitala w dniach: 24 listopada 2011 r., 28 listopada 2012 r., 28 października 
i 22 listopada 2013 r. 
98 W ofercie Dyrektor SPSK podał, że jest w stanie realizować powyższe zadanie w oparciu o doświadczoną kadrę 
pracowników, posiadaną bazę lokalową i sprzęt biurowy. 
99 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej 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 cząstkową o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena cząstkowa 
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zaproszeń nie była powiązana ze stopniem zgłaszalności na danym obszarze, 

co oznaczało, że w dalszym ciągu czynnikiem decydującym o zaproszeniu kobiet na 

badania była aktywność świadczeniodawców uczestniczących w Programie. 

W rezultacie nie został osiągnięty główny cel realizacji zadania, czyli zmobilizowanie 

kobiet należących do danej populacji do wykonania badań profilaktycznych. 

5. Koordynacja i nadzór nad Programem 

5.1. WOK w latach 2011-2015 zorganizował pięć szkoleń dla 283 położnych100. 

Według programów szkolenia te obejmowały 9 godzin wykładów i 4 godziny 

ćwiczeń praktycznych (pokazów na fantomach). Tematyka wykładów była 

podzielona na cztery części obejmujące: epidemiologię i profilaktykę raka szyjki 

macicy, anatomię, fizjologię szyjki macicy, wady wrodzone, stany pooperacyjne 

narządów miednicy mniejszej, cytologię jako narzędzia wykrywania zmian szyjki 

macicy (w tym interpretację wyników cytologicznych w systemie Bethesda 2001), 

rolę położnej 

w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 

W 2011 r. szkolenie zostało zorganizowane i sfinansowane w ramach umowy 

zawartej z MZ, natomiast kolejne w latach 2013-2015 na podstawie odrębnych 

porozumień zawartych pomiędzy COK a SPSK. 

Wydatki poniesione na ten cel wyniosły łącznie 56 tys. zł101, z tym, że wysokość 

wydatków na wyszkolenie jednej położnej była zróżnicowana (zależna przede 

wszystkim od wysokości nakładów poniesionych na organizację szkolenia). Stawka 

jednostkowa nie przekraczała górnej granicy wyznaczonej przez MZ/COK102 

i wynosiła: w 2011 r. 267,54 zł i w 2015 r. 266,40 zł na osobę. Natomiast w 2014 r. 

od 154,04 zł do 152,82 zł, a w 2013 r. 179,60 zł. 

W 2011 r. 63,2% budżetu stanowiły koszty obsługi (9,6 tys. zł103), a 36,8% 

(5,6 tys. zł) wynagrodzenia wykładowców. Podobnie w 2014 r., kiedy to podczas 

dwóch szkoleń na obsługę wydatkowano po ok. 68 % (6,9-7 tys. zł), a ok. 32% na 

wynagrodzenia wykładowców (3,2 tys. zł). Także w 2015 r. na organizację 

wydatkowano większe środki 64,2% (7,5 tys. zł), niż na wynagrodzenia 35,8% 

(4,2 tys. zł). Tylko w 2013 r. koszty wynagrodzenia wykładowców stanowiły 64,8% 

budżetu (5,7 tys. zł), a jego organizacja jedynie 35,2% (3,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 524-529, tom II str. 36-61) 

5.1.1. W 2015 r. wśród przeszkolonych 44 położnych sześć pracowało 

u świadczeniodawców realizujących Program w województwach ościennych (dwie 

w mazowieckim i cztery w podkarpackim). Koszt ich przeszkolenia wyniósł łącznie 

1,6 tys. zł. SPSK nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej zgodę COK na 

przeszkolenie ww. położnych w ramach szkolenia organizowanego na podstawie 

porozumienia z 15 lipca 2015 r. i środków przyznanych dla SPSK na poziomie 

wojewódzkim. Według byłego Kierownika WOK inicjatywa przeszkolenia położnych 

z innego terenu została narzucona przez COK z uwagi na nieorganizowanie takiego 

kursu w tych województwach. COK był dysponentem środków finansowych MZ na 

realizację szkoleń i do niego należało rozliczanie tych kursów. Informacja 

o możliwości przyjmowania na kurs położnych z innych województw została 

przekazana na spotkaniu w COK w kwietniu 2015 r. Jednakże WOK nie dysponował 

protokołem z tej narady zawierającym powyższe ustalenie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 475-476, 511, 529, tom II str. 50-53, 62-63) 

                                                           
100 W 2011 r. przeszkolono 57 położnych, w 2013 r. 49, w 2014 r. podczas dwóch szkoleń odpowiednio 66 i 67, w 2015 r. 44. 
101 W tym: 15.250 zł w 2011 r., 8.800 zł w 2013 r., 10.086 zł i 10.187 zł w 2014 r., 11.721,50 zł w 2015 r. 
102 Skalkulowane stawki obejmowały także pozycje kosztów, których WOK nie ponosił. 
103 W tym 4,8 tys. zł wydatkowano na dodatkową obsługę (umowy zlecenia) i materiały szkoleniowe. 

Opis stanu 

faktycznego 
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5.2. W latach 2011-2015 przeprowadzono (w 2012 r.) jedno szkolenie dla 15 lekarzy 

ginekologów i 35 cytodiagnostów, którego łączny koszt wyniósł 6 tys. zł. Oznaczało 

to przeszkolenie jednego uczestnika za 120 zł tj. z zachowaniem maksymalnej 

stawki określonej przez COK w porozumieniu nr 629 z 5 września 2012 r. Przy 

czym, na liście obecności uczestników szkolenia zostało uwzględnionych również 

sześciu (z siedmiu) jego wykładowców, gdyż w przedmiotowym przypadku koszt 

jednostkowy wyniósłby 136,36 zł, tj. byłby wyższy o 16,36 zł od ustalonego 

w warunkach finansowania. 

Z poniesionych kosztów 65,8% (4 tys. zł) stanowiły wynagrodzenia wykładowców, 

a 34,2% (2 tys. zł) jego organizacja. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 525, tom II str. 36-38, 57) 

5.3. Nie dokonywano ewaluacji szkoleń, gdyż - według wyjaśnienia byłego 

Kierownika WOK - nie było to wymagane przez COK i MZ. Składający wyjaśnienia 

stwierdził, że szkolenie zorganizowane w 2011 r. dla położnych miało charakter 

przygotowawczy do egzaminu w COK w celu pozyskania certyfikatu uprawniającego 

do pobierania rozmazów cytologicznych, natomiast szkolenia organizowane od 

2013 r. były jednym z elementów104 uzyskania zaświadczenia uprawniającego do 

pobierania rozmazów cytologicznych. WOK nie przeprowadzał po ich zakończeniu 

egzaminu sprawdzającego wiedzę ani ankiet w celu oceny wartości tych szkoleń. 

Jedyną formą weryfikacji wiedzy były przeprowadzone po wykładach ćwiczenia 

praktyczne na fantomach. Z kolei celem przeprowadzenia jednorazowego szkolenia 

dla lekarzy ginekologów i cytodiagnostów (w 2012 r.) było pogłębienie wiedzy oraz 

przedstawienie aktualnych informacji na temat poruszanych zagadnień. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 439-440) 

5.4. W sprawozdaniach WOK w 2011 r. odnotowano wzrost o 3,4% badań 

cytologicznych wykonanych w województwie (z 49.643 w 2010 r. do 51.346 

w 2011 r.). Jednak w 2012 r. nastąpił spadek tej liczby o 18,9% (gdyż wykonano 

tylko 41.653 badania), a w 2013 r. kolejny o 3% (zrealizowano 40.415 badań). 

W 2014 r. wykonano 41.649 badań cytologicznych, co oznaczało wzrost o 3,1%. 

Istotny spadek, tj. o 14% nastąpił w 2015 r., gdyż wykonano 35.821 badań, 

co oznaczało spadek o 30% w stosunku do stanu z 2011 r. 

Liczba kobiet, które uzyskały prawidłowy wynik badania cytologicznego 

w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 49.947 w 2011 r., 40.470 

w 2012 r., 38.772 w 2013 r., 40.601 w 2014 r. i 35.008 w 2015 r. Obliczony na tej 

podstawie odsetek kobiet z prawidłowym wynikiem badania wynosił: 97,3% 

w 2011 r., 97,2% w 2012 r., 95,9% w 2013 r., 97,5% w 2014 r. oraz 97,3% w 2015 r. 

Według WOK wskaźnik zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne (tj. stosunek 

liczby kobiet, które zgłosiły się na badania (ogółem, tj. bez zaproszeń również) do 

populacji objętej programem w danym roku) przedstawiał się następująco: 28,3% 

w 2011 r., 23% w 2012 r., 22,5% w 2013 r., 23,3% w 2014 r., 20,3% w 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 143, 157,171, 194, 220, 442) 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPSK wyjaśniła, że sporządzając sprawozdania 

kwartalne i roczne z realizacji Programu WOK opierał się na danych z SIMP 

w zakresie zgłaszalności oraz wyników badań. Ostateczne wyniki histopatologiczne 

były w większości niedostępne dla WOK, gdyż pracownie nie miały obowiązku ich 

raportowania do Ośrodka. Etap diagnostyki pogłębionej w ramach Programu 

praktycznie nie funkcjonował105, gdyż z uwagi na niższą wycenę punktową tej 

                                                           
104 Obok odbycia 21-godzinnego stażu w poradni ginekologicznej i pobrania przynajmniej 30 rozmazów cytologicznych. 
105 Wyniki histopatologiczne kodowane były w SIMP dla bardzo małej liczby kobiet. 
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procedury w stosunku do AOS106 świadczeniodawcy chętniej wykonywali te badania 

w ramach AOS. Brak jest w kraju uniwersalnego systemu informatycznego, który 

umożliwiłby monitorowanie i kodowanie wszystkich wyników badań cytologicznych 

czy histopatologicznych. SIMP umożliwiał tylko kodowanie i analizę badań 

pobieranych w ramach Programu. Określenie liczby, wyników oraz dalszych losów 

pacjentek, które skorzystały z gabinetów prywatnych i miały wykonywaną 

diagnostykę w ramach kontraktu z NFZ, ale poza Programem, nie są możliwe do 

ustalenia ze względu na brak regulacji prawnych obligujących do ich raportowania. 

Brak jest także centralnej bazy wyników histopatologicznych szyjki macicy, co 

uniemożliwia ocenę liczby i odsetka cytologicznych wyników fałszywie ujemnych 

i fałszywie dodatnich a przez to parametrów (czułości i specyficzności) badań 

cytologicznych pobieranych zarówno w Programie, jaki i poza nim. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 422, 424, 429) 

WOK nie posiadał danych o kształtowaniu się współczynnika zachorowalności, 

umieralności, chorobowości i dysponował jedynie kwartalnymi wskaźnikami 

zgłaszalności na badania. 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPSK wyjaśniła, ze posiadanie aktualnej wiedzy na 

temat współczynników zachorowalności, umieralności, chorobowości jest 

niemożliwe. Jedynym, miarodajnym źródłem wiedzy odnośnie w/w współczynników 

jest Krajowy Rejestr Nowotworów107 (KRN) i Wojewódzki Rejestr Nowotworów 

(WRN)108. Najnowsze opublikowane dane z KRN są z 2013 r., natomiast dane na 

stronie internetowej WRN zawierają informacje z 2010 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 429) 

5.5. WOK nie posiadał wiedzy na temat liczby badań cytologicznych 

i kolposkopowych wykonanych na zasadach komercyjnych, gdyż – według 

wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Medycznych - nie funkcjonuje żaden system na 

podstawie, którego można by ustalić takie dane109. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 430, tom II str.439-459) 

5.6. Według - przedstawionych przez WOK - danych statystycznych z wyników 

realizacji Programu w latach 2011-2015: 

- zmiany łagodne wykryto u 107.530 kobiet, tj. u 51% kobiet, u których wykonano 

badanie cytologiczne (211.043), w tym u: 31.197 w 2011 r., 26.111 w 2012 r., 

24.897 w 2013 r., 24.535 w 2014 r. oraz 790 w 2015 r.,  

- do etapu pogłębionej diagnostyki skierowano 2.135 kobiet (1% przebadanych), 

w tym: 705 w 2011 r., 345 w 2012 r., 366 w 2013 r., 372 w 2014 r. i 347 w 2015 r. 

- podejrzenie raka szyjki macicy stwierdzono u 53 kobiet (0,03% przebadanej 

populacji), w tym 13 w 2011 r., 8 w 2012 r., 9 w 2013 r., 11 w 2014 r. i 12 w 2015 r. 

- raka szyjki macicy rozpoznano u 25 kobiet (0,01% zbadanych), w tym 4 w 2011 r., 

7 w 2012 r., 5 w 2013 r., 1 w 2014 r. i 8 w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 222-227, 442) 

Monitorowano losy pacjentek z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego 

na podstawie danych wygenerowanych z SIMP. W rocznych sprawozdaniach 

merytorycznych (przesłanych do MZ) zadeklarowano, że w 2011 r. monitorowano 

                                                           
106 Według danych przedstawionych przez WOK wycena w ramach AOS: kolposkopii 13 pkt, a kolposkopii z wycinkami 
z kanału szyjki 38 pkt, z kanału pochwy – 22,5 pkt z badaniem histopatologicznym. Natomiast wycena w ramach Programu: 
kolposkopii 7 pkt, a kolposkopia z wycinkami i badaniem histopatologicznym 23 pkt. 
107 www.onkologia.org.pl  
108 www.rejestr.cozl.eu  
109 Na podstawie informacji pozyskanych - w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096) - u losowo wybranych dziewięciu świadczeniodawców niepublicznych, wybranych 
spośród grupy realizatorów etapu podstawowego Prsm, wykonujących niewielkie ilości badań w ramach kontraktu z NFZ 
stwierdzono, że pięciu z nich zadeklarowało, że w ogóle nie realizowało w latach 2011-2015 badań cytologicznych na 
zasadach komercyjnych, a czterech poinformowało, że wykonało w ww. okresie łącznie 1.648 badań, w tym 188 w 2011 r., 
345 w 2012 r., 460 w 2013 r., 228 w 2014 r. i 427 w 2015 r. 

http://www.onkologia.org.pl/
http://www.rejestr.cozl.eu/
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269 pacjentek, a w latach 2012-2013 po 83 (w tym odpowiednio: do 25 i do 19 

wysłano powtórne monity). 

Według (wprowadzonych w 2014 r.) sprawozdań MNC-1 „Bieżącego monitorowania 

losów kobiet, u których w trakcie cytologicznych badań profilaktycznych wykryto 

nieprawidłowości”: 

- w 2014 r. do 88 kobiet wysłano monity (w tym do 26 po raz drugi); 16 razy 

kontaktowano się telefonicznie z pacjentkami oraz dziewięć razy ze 

świadczeniodawcami; 

- w 2015 r. do 88 kobiet wysłano monity (w tym do 17 po raz drugi); 

przeprowadzono 20 rozmów telefonicznych z pacjentkami oraz 13 razy 

kontaktowano się ze świadczeniodawcami; 

Były Kierownik WOK wyjaśnił, że – z uwagi na brak dostępu do SIMP - nie jest 

w stanie podać odsetka kobiet objętych monitorowaniem. Monity do pacjentek 

z nieprawidłowym wynikiem badań były generowane przez SIMP automatycznie. 

Jednocześnie były Kierownik Ośrodka stwierdził, że na określenie „rozmaz 

nieprawidłowy” składają się elementy: 1) obecność komórek nabłonka płaskiego 

szyjki macicy oraz komórek gruczołowych nabłonka kanału szyjki, 2) ocena 

morfologii komórek w odniesieniu do cech neoplazji śródnabłonkowej110, 3) zmiany 

zapalne, regeneracyjne, które nie stanowiły zagrożenia onkologicznego, lecz 

wskazywały na zaburzenie biocenozy pochwy. Skuteczność monitorowania losów 

pacjentek oceniana była w oparciu o bezpośredni kontakt z pacjentką. Niestety, 

duży odsetek odmawiał udzielenia informacji o dalszym postępowaniu 

diagnostycznym lub terapeutycznym. W takich przypadkach zwracaliśmy się o taką 

informację do realizatorów Programu. Wiele kobiet realizowało ten proces poza 

Programem. Dysproporcja pomiędzy nieprawidłowymi wynikami cytologii 

i procedurami realizowanymi w ramach profilaktyki pogłębionej wynika z faktu, że 

wycena procedur w ramach profilaktyki pogłębionej była znacznie niższa niż wycena 

procedur w ramach hospitalizacji. W związku z tym wielu lekarzy nie realizowało 

tego etapu, przeprowadzając całe postępowanie w ramach innych rozliczeń NFZ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 146, 158, 171, 195, 220, 443, tom II str. 122-123, 

tom III str. 71) 

Według wyjaśnienia byłego Kierownika WOK: do lipca 2014 r. nie było określonych 

zasad monitorowania losów pacjentek z nieprawidłowym wynikiem badania 

cytologicznego. WOK monitorował w oparciu o dostępną w SIMP instrukcję111, 

generując i wysyłając monity do pacjentek (w cyklach miesięcznych) wraz z ankietą 

dot. dalszych ich losów. Na bieżąco wprowadzano do SIMP otrzymane informacje. 

W przypadku braku odpowiedzi system generował monity powtórne, do których był 

dołączony wykaz świadczeniodawców etapu diagnostyki pogłębionej z terenu 

województwa, do których pacjentka powinna się niezwłocznie zgłosić. Od III 

kwartału 2014 r. WOK monitorował losy pacjentek według wytycznych112. Raz 

w miesiącu generowano monity i wysyłano wraz ze zwrotną ankietą oraz listą 

świadczeniodawców etapu diagnostyki pogłębionej. Otrzymane informacje 

wprowadzano do SIMP. W przypadku braku odpowiedzi, po upływie 90 dni, system 

automatycznie generował monity powtórne. Dalszy brak reakcji skutkował 

kontaktem WOK ze świadczeniodawcami. Wypełnienie i nadesłanie ankiet miało 

charakter dobrowolny. Niejednokrotnie pacjentki lekceważyły otrzymane monity. 

Niektóre kontaktowały się telefonicznie przekazując informacje niezbędne do 

                                                           
110 Jest to najbardziej istotny element oceny zagrożenia nowotworowego, który w zależności od stopnia nasilenia zmian 
skutkował, bądź kwalifikował pacjentki do etapu pogłębionego, bądź kontrolnego rozmazu cytologicznego, wykonanego za  
6 miesięcy. 
111 Instrukcja generacji i wydruku zbiorowego listów do pacjentek. 
112 Opracowanych przez COK i zatwierdzonych przez MZ pn. „Wytyczne dotyczące zasad monitorowania losów kobiet, u 
których w trakcie badań profilaktycznych wykryto nieprawidłowości”. 
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wprowadzenia do systemu. W niektórych przypadkach kontakt był niemożliwy np. ze 

względu na zmianę miejsca zamieszkania lub wyjazd za granicę. W ocenie byłego 

Kierownika Ośrodka brak odpowiedzi mógł być również podyktowany 

wykonywaniem przez kobiety diagnostyki pogłębionej prywatnie lub w ramach AOS. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 434-436, 440-441) 

5.6.1. W sprawozdaniu merytorycznym z 2011 r. odnotowano, że WOK 

współpracował z Wojewódzkim Rejestrem Nowotworów (WRN) w zakresie 

rejestracji nowotworów szyjki macicy w województwie lubelskim. Przekazano dane 

dot. dodatnich wyników cytologicznych (podejrzenie raka) celem weryfikacji 

i ewentualnej rejestracji pacjentek z rozpoznaniem raka szyjki macicy. 

Sprawozdania sporządzone przez WOK w kolejnych latach nie zawierały takich 

informacji. 

Były Kierownik WOK wyjaśnił, że WRN opierał się o dane statystyczne uzyskiwane 

z NFZ, w związku z tym przekazywanie przez WOK danych zawartych w SIMP było 

niecelowe i w sprawozdaniach WOK za lata 2012-2015, nie było potrzeby 

opisywania pozorowanego działania. W ww. latach WRN nie zwracał się do WOK 

z prośbą o przekazanie danych. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 146, 158, 171, 195, 220, tom II str. 123) 

5.7. Według dokumentacji WOK współpraca z LOW NFZ dotyczyła: aktualizacji 

danych teleadresowych świadczeniodawców Prsm w celu dokonania ich publikacji 

na stronie internetowej WOK oraz udzielania informacji telefonicznych; 

funkcjonowania SIMP; kontraktowania świadczeń obejmujących wykonywanie 

badań cytologicznych; przekazania (w 2015 r.) kopii protokołów kontroli jakości 

badań przeprowadzonych u świadczeniodawców obydwu etapów. 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPSK stwierdziła, że w spotkaniach 

zorganizowanych przez COK uczestniczyli także przedstawiciele Centrali NFZ113. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 213-223) 

5.8. W sprawozdaniach merytorycznych z realizacji Prsm znajdowały się informacje 

dot. współpracy WOK z samorządem terytorialnym z terenu województwa. Analiza 

tych informacji wykazała, że w latach 2011-2015 w ramach współpracy z j.s.t. 

zorganizowano 82 spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, pracownikami 

tych jednostek oraz miejscową społecznością. Najwięcej spotkań odbyło się 

w powiecie ryckim (18) i Lublinie (17). W ciągu pięciu lat WOK sześć razy odwiedził 

j.s.t. w powiecie biłgorajskim i pięć razy w powiecie lubelskim. Po cztery spotkania 

zorganizowano w powiatach: radzyńskim, kraśnickim, krasnostawskim, a po trzy 

w bialskim i hrubieszowskim. Dwukrotnie w latach 2011-2015 zrealizowano 

spotkania w Białej Podlaskiej, Chełmie oraz powiatach: opolskim, puławskim, 

lubartowskim i łęczyńskim, a tylko raz w powiatach łukowskim, i włodawskim. 

Ani razu nie zorganizowano spotkań z j.s.t. w powiatach: świdnickim, zamojskim, 

janowskim, chełmskim i w Zamościu. 

Według wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Medycznych SPSK dokładano starań, aby 

prowadzić współpracę ze wszystkimi przedstawicielami samorządu. W niektórych 

współpraca odbywała się cyklicznie, a niektóre nie odpowiadały na takie propozycje. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431, 630-636) 

Mimo współpracy z j.s.t. WOK nie dysponował informacjami o programach 

profilaktycznych, realizowanych przez te jednostki, których zakres pokrywałby się 

z zadaniami finansowanymi przez MZ w ramach NPZChN. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431) 

5.9. W dokumentacji z 2011 r., którą WOK przekazał do COK wraz z wynikami 

kwartalnych analiz objęcia populacji badaniami cytologicznymi w ramach Prsm, 

                                                           
113 W trakcie przeprowadzania niniejszej kontroli WOK nie dysponował protokołami z tych spotkań. 
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sformułowano prawdopodobne czynniki, które wpływają na zgłaszalność pacjentek. 

Zaliczono do nich: 

- dostępność do badań - w związku z brakiem realizatorów w bezpośrednim 

sąsiedztwie oraz dużymi odległościami od poradni z kontraktem NFZ, 

- aktywną promocję badań profilaktycznych przez lokalne władze samorządowe 

i pracowników POZ, 

- stan wykształcenia, a co za tym idzie świadomości prozdrowotnej mieszkańców 

gmin, który może być związany z ich statusem finansowym, warunkami życia 

i wykonywanymi zawodami. 

Z-cy Dyrektora ds. Medycznych SPSK wyjaśniła, że czynniki te były wielokrotnie 

omawiane podczas spotkań organizowanych w COK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431, 514, 516, 519, 522) 

Mimo, że na pierwszym miejscu WOK wyszczególnił „dostępność do badań”, ani 

razu - w latach 2011-2015 w trakcie realizacji działań na rzecz zgłaszalności na 

poziomie wojewódzkim - nie skorzystał, z dopuszczonej w umowach z MZ, formy 

realizacji tego działania poprzez zorganizowanie dojazdów pacjentek na badania. 

Według wyjaśnień byłego Kierownika WOK forma ta nie była obligatoryjna, a MZ nie 

określiło zasad i warunków organizowania tego działania. Poza tym WOK mógłby 

faworyzować w ten sposób świadczeniodawców, do których kierowałby kobiety na 

badania. 

W latach 2011-2015 taka forma realizacji zadania została określona w załączniku 

nr 1a do umowy zawartej z MZ114. Ponadto w imiennym zaproszeniu na badania 

WOK również wskazywał pacjentce skonkretyzowanego świadczeniodawcę. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12, 34, 55, 80, 113, tom II str. 124, 127) 

Nie analizowano wpływu, jaki wywierają poszczególne działania promocyjno-

informacyjne na zgłaszalność pacjentek na badania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431-432) 

5.10. WOK przedstawiał COK i MZ wnioski dotyczące realizacji Prsm. Np. w 2012 r., 

w piśmie do Departamentu Polityki Zdrowotnej MZ, WOK wskazywał, że mimo 

przeprowadzenia szeregu szkoleń dla położnych z zakresu pobierania rozmazów 

cytologicznych i uzyskania przez nich certyfikatów COK – z powodu 

niedostosowania obowiązujących przepisów - nie zostały one włączone do systemu, 

co bezpośrednio wpływa na dostępność do badań, gdyż u większości ze 

świadczeniodawców czas oczekiwania na nie wynosi 2-4 tygodnie. W 2013 r. WOK 

przygotował pilotażowy program kompleksowej poprawy efektywności Prsm 

w województwie lubelskim na lata 2014-2020. Określone w nim zostały m.in. 

następujące działania na rzecz poprawy uczestnictwa kobiet w profilaktyce: 

1) oszacowanie objęcia populacji badaniami poza Programem, 2) zastosowanie 

technologii teleinformatycznych w dotarciu do kobiet niezgłaszających się na 

badania, 3) powtórne wysyłanie zaproszeń, o treści innej niż standardowa, 

kobietom, które nie wykonały badań ani w Programie ani poza nim, 4) stworzenie 

mechanizmów uczestnictwa lekarzy rodzinnych i położnych w mobilizowaniu kobiet 

do badania. Podkreślono także, że Prsm nie został nigdy poddany kompleksowej 

ewaluacji w zakresie najważniejszych parametrów i wskaźników. 

Przedmiotowy program uzyskał aprobatę Departamentu Funduszy Europejskich MZ 

oraz Centrali NFZ i został przekazany do Departamentu Polityki Zdrowotnej 

Ministerstwa, lecz SPSK nie uzyskał w jego sprawie zwrotnej odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 423, tom III str. 211-227) 

W 2014 r. – w piśmie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie - zaproponowano 

                                                           
114 Odpowiednio: w umowie z 2011 r. w pkt III ppkt 5, w 2012 r. i w 2013 r. w pkt II ppkt 5, w 2014 r. i w 2015 r. w pkt II ppkt 2 
(zadania dodatkowe, rankingujące WOK). 
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m.in.: 1) zastąpienie dotychczasowego sposobu wysyłki zaproszeń alternatywną 

formą komunikacji (sms, e-mail) jako skuteczniejszą i oszczędniejszą; 2) stworzenie 

dla wszystkich pracowni diagnostycznych jednolitego systemu rejestracji preparatów 

cytologicznych, jako optymalnej formy sprawozdawczości115; 3) włączenie badań 

profilaktycznych do badań okresowych, jako obowiązkowych; 4) stworzenie 

mechanizmów udziału lekarzy rodzinnych i położnych środowiskowych 

w mobilizowaniu kobiet do uczestnictwa w skryningu116. 

Według wyjaśnienia byłego Kierownika WOK przedstawione propozycje zostały 

potraktowane marginalnie i nie były przedmiotem dyskusji na planowanym przez 

Ministerstwo spotkaniu WOK i COK w październiku 2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 81-82, 211-212) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania z efektów realizacji Programu za 2012 

rok, według wzoru zawartego w załączniku nr 3a do umowy z MZ. Wykazano w nim, 

że „liczba kobiet z podejrzeniem raka szyjki macicy” w 2012 r. wynosiła 1.106. 

Dopiero na etapie sporządzania zestawienia efektów realizacji Programu117 -  

w trakcie niniejszej kontroli NIK - stwierdzono, że liczba ta była niezgodna ze 

stanem faktycznym, gdyż tylko u ośmiu kobiet stwierdzono taki stan.  

Do zakończenia niniejszej kontroli NIK nie sporządzono korekty ww. sprawozdania. 

Według byłego Kierownika WOK w sprawozdaniu „wkradł się błąd edytorski”, który 

został zauważony dopiero podczas niniejszej kontroli w wyniku porównania danych 

z poszczególnych lat. Jednocześnie składający wyjaśnienia zapewnił, że intencją 

nie było sprawozdawanie błędnych informacji, jednakże takie się zdarzyły. 

W ocenie NIK opisany przypadek świadczył o niezachowaniu należytej staranności 

przy sporządzaniu sprawozdawczości z realizacji efektów Programu oraz o braku 

nadzoru nad działalnością WOK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 224, 440, 442, tom III str. 241, 244, 251-252) 

2. Nierzetelne wykazanie - w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji Programu za 

2015 rok - liczby kobiet z nieprawidłowymi wynikami badań objętych 

monitorowaniem. W sprawozdaniu przesłanym do MZ odnotowano, że WOK 

w 2015 r. monitował 80 kobiet (w tym do 14 wysłano powtórne monity). Natomiast 

według kwartalnych sprawozdań pn. „Bieżące monitorowanie losów kobiet, u 

których 

w trakcie cytologicznych badań profilaktycznych wykryto nieprawidłowości” (MNC-

1), sporządzonych w latach 2014-2015 stwierdzono, że monitorowano 88 kobiet (w 

tym do 17 wysłano powtórne monity). 

Były Kierownik WOK stwierdził, że ww. różnice wynikły z powodu „omyłki pisarskiej”, 

a prawidłowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu MNC-1. Jednocześnie 

zadeklarował, że w trakcie kontroli NIK (25 lutego br.) poinformowano o tym 

telefonicznie pracownika COK i po uzgodnieniu z Departamentem Polityki 

Zdrowotnej Ministerstwa, korekta sprawozdania merytorycznego zostanie przesłana 

do końca marca br. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 119, 121-123, tom III str. 241, 245, 251-252) 

3. Niezgodne z postanowieniami załącznika nr 1 do umowy z MZ z 2.03.2011 r. 

oraz § 3 ust. 1 pkt 1 porozumień zawartych pomiędzy COK a SPSK w sprawie 

                                                           
115 SIMP nie zawiera rzeczywistych danych dotyczących objęcia populacji badaniami, tj. nie ujmuje badań wykonanych 
w ramach AOS i w gabinetach prywatnych. 
116 Obowiązująca wycena procedury pobrania rozmazu cytologicznego m.in. przez położną POZ nie zachęca do aktywnego 
włączenia się tej grupy zawodowej do działania. 
117 W formie załącznika nr 7 – Dane wynikające ze sprawozdań z realizacji NPZChN przez WOK SPSK Nr 1 w Lublinie. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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szkoleń dla położnych118 i szkolenia dla lekarzy ginekologów i cytodiagnostów119, a 

także nierzetelne i niegospodarne było ustalenie i wypłacenie - przez Dyrektora 

SPSK na wniosek Kierownika WOK - w latach 2011-2013: 

- wynagrodzeń wykładowcom szkoleń zorganizowanych przez WOK w tym okresie, 

w kwotach wyższych niż wynikało to ze zrealizowanych programów wykładów 

i maksymalnej stawki120 ustalonej w ww. regulacjach. Nadpłacone wynagrodzenia 

wyniosły łącznie 3.717,49 zł, tj.: 1.717,51 zł w 2011 r.121, 1.399,98 zł w 2012 r.122 

oraz 600 zł w 2013 r.123; 

- dodatkowych wynagrodzeń kierownikowi i referentom WOK za wygłoszenie 

wykładów szkoleniowych, w tym samym czasie, w którym byli oni zobowiązani do 

realizowania zadań WOK Prsm, w oparciu o stałe umowy (zlecenia/o pracę). Koszty 

poniesione dodatkowo ze środków Programu wyniosły 7.046,39 zł, w tym: w 2011 r. 

2.193,79 zł124, w 2012 r. 1.550 zł125 i w 2013 r 3.302,60 zł.126 

Były Kierownik WOK wyjaśnił, że wynikało to z rozszerzenia zakresu 

przedmiotowego zleceń, które objęły oprócz wygłoszenia wykładów także 

przygotowanie do nich oraz uczestnictwo niektórych wykładowców w ćwiczeniach 

praktycznych. 

NIK nie podziela ww. stanowiska, gdyż umowa z MZ z 2 marca 2011 r., oraz 

porozumienia zawarte z COK 5 września 2012 r. i 20 sierpnia 2013 r. określały 

wyłącznie maksymalną stawkę wynagrodzenia za wykład i nie przewidywały 

oddzielnej gratyfikacji za przygotowanie materiałów wykładowych, ani różnicowania 

stawki ze względu na tytuł naukowy wykładowcy czy też stosowania stawki za 

wykład do prowadzenie zajęć praktycznych (ćwiczeń) dla położnych. Podkreślić 

należy także, że pracownicy Ośrodka w czasie prowadzenia wykładów, które 

odbywały się w analizowanych przypadkach wyłącznie w godzinach jego 

funkcjonowania, realizowali jednocześnie ww. zadania WOK w ramach stałych 

umów (zlecenia lub o pracę), za które otrzymywali miesięczne wynagrodzenie. 

Ponadto, NIK nie uznaje za wiarygodne i rzetelne - sporządzonych w trakcie 

niniejszej kontroli przez byłego referenta WOK - planów szkoleń z 18.10.2012 r. 

i z 24.09.2013 r., gdyż zostały opracowane na podstawie wzorów, które COK 

wprowadził dopiero w okresie 2014-2015 i nie miały zastosowania do rozliczania 

szkoleń w ww. latach 2011-2013. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 10, 30-31, 44-45, 51-52, 158, 284-286, 318-319, 

326-328, 330, 359-382, 524-529, tom II str. 36-51, 57, tom III str. 61-66, 75-82) 

 

SPSK realizował127 zadania WOK, poprzez organizację szkoleń dla personelu 

medycznego świadczeniodawców uczestniczących w Prsm oraz monitorowanie 

                                                           
118 Porozumienie nr 844/13 zawarte z COK 20 sierpnia 2013 r. 
119 Porozumienie nr 629 zawarte z COK 5 września 2012 r. 
120 W wysokości 300 zł za 45-minutowy wykład. 
121 Tj. za 75-minutowy wykład (dr. n.med. M.S.) zapłacono 984,93 zł - więcej o 484,93 zł, za 60-minutowy wykład (dr. n.med. 
J.S.S.) zapłacono 972,56 zł - więcej o 572,56 zł, za 90-minutowy wykład (mgr K.D.) zapłacono 972,56 zł - więcej o 372,56 zł, 
za 30 minutowy wykład (mgr M.G.) zapłacono 487,46 zł - więcej o 287,46 zł. 
122 Za 65 minut wykładów dr. n.med. J.S.-S. zapłacono 900 zł, tj. więcej o 466,66 zł, za 45 minut wykładów dr hab. A.K. 
zapłacono 900 zł tj. więcej o 600 zł, za 20-minutowe wykłady prof. dr hab. A.M. i dr. n.med. M.S. zapłacono po 300 zł, tj. 
więcej o 166,66 zł. 
123 Za 45-minutowy wykład dr. n.med. M.S. zapłacono 600 zł, tj. więcej o 300 zł, a za 90 minutowy wykład dr hab. A.K. 
zapłacono 900 zł tj. więcej o 300 zł. 
124 Kierownik otrzymał 721,40 zł za 60-minut wykładów, referent dr n.med. B.B. 984,93 zł za 90-minut wykładów i referent  
K.T. 487,46 zł za 30-minut wykładu. 
125 Kierownik otrzymał 750 zł za 75-minut wykładów, referent dr n.med. B.B. 400 zł za 40-minut wykładów oraz referent K.T. 
400 zł za 15-minutowy wykład na temat organizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy w Polsce. 
126 Kierownik otrzymał 900 zł za 45-minut wykładów, referent dr n.med. B.B. 1.202,60 zł za 90-minut wykładów i referent K.T. 
1.200 zł za 45-minut wykładu. 
127 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  

Ocena cząstkowa 
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danych statystycznych (z SIMP) związanych z realizacją Programu na terenie 

województwa, a także losów pacjentek z nieprawidłowymi wynikami badań. 

Stwierdzono dwa przypadki przedstawienia w sprawozdaniach nierzetelnych danych 

w zakresie efektów realizacji Programu. Polegały one na zawyżeniu o 13.825% 

liczby kobiet z podejrzeniem raka szyjki macicy w 2012 r. (podano 1.106 

przypadków zamiast 8) oraz zaniżeniu o 10% liczby kobiet objętych 

monitorowaniem (wskazano 80 kobiet zamiast 88). Ponadto, realizując działalność 

szkoleniową dopuszczono do ustalenia i wypłacenia wykładowcom - w latach 2011-

2013 - wynagrodzeń w kwotach wyższych o 3,7 tys. zł. Jednocześnie, w tym samym 

okresie, przyznano dodatkowe wynagrodzenia za wygłoszenie wykładów 

szkoleniowych, w łącznej kwocie 7 tys. zł, pracownikom Szpitala, którzy w tym 

czasie, na podstawie stałych umów, realizowali zadania Ośrodka. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 

wnosi o: 

1. Przestrzeganie wewnętrznych procedur obligujących do przeprowadzenia 

rozpoznania cenowego przed wyborem wykonawcy usług na rzecz Szpitala. 

2. Wyeliminowanie przypadków realizowania przez pracowników SPSK umów 

cywilnoprawnych w czasie świadczenia przez nich pracy na podstawie umów 

o pracę. 

3. Rzetelne rozliczanie usług realizowanych na rzecz Szpitala na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

4. Zachowywanie należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdawczości 

zawierającej dane statystyczne. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 

wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia      18    kwietnia 2016 r. 

  

 

Kontroler Dyrektor  

                                                                                                                                                    
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 
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Ewa Kulik 

główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
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