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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 Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98490 z 30 grudnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1–2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, (dalej: 

„SP ZOZ” lub „Szpital”), ul. Wisznicka 111, 21–300 Radzyń Podlaski. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marek Zawada, dyrektor SP ZOZ od 1 stycznia 2011 r., (dalej: „Dyrektor”). 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 

działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji programu profilaktyki raka 

szyjki macicy w etapie podstawowym2 (dalej: „Program”). 

Szpital w sposób prawidłowy realizował świadczenia w ww. zakresie. Pobieranie 

materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego3 odbywało 

się przez personel o wymaganych kwalifikacjach, w sposób zgodny z wymogami 

rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych4. Pacjentkom zgłaszającym się do Programu zapewniono 

dostęp do badań, które wykonywano bez zbędnej zwłoki.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 niezapewnienia pacjentkom możliwości elektronicznego umawiania 

się na badania w ramach Programu,  

 nierozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ5 27 wykonanych 

badań w etapie podstawowym Programu z powodu niezatwierdzenia 

ich w systemie informatycznym przez pracowników Szpitala, 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Zakres skojarzony z zakresem położnictwa i ginekologii, wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego 
badania cytologicznego, realizowany w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
3 Zakres świadczenia gwarantowanego w etapie podstawowym programu profilaktyki raka szyjki macicy.  
4 Określonymi w załączniku (poz. 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505 ze zm.) i poprzednio obowiązujących rozporządzeń w tej sprawie: 
z 6.12.2012 r. (Dz. U. poz.1422) oraz z 30.08.2009 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1148) - dalej: „rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych”. 
5 Dalej: „LOW NFZ”. 
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 nierozliczenie w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, pobranego 

materiału cytologicznego od wszystkich pacjentek, które spełniały kryteria 

kwalifikacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i rzetelność realizacji umów zawartych 
z LOW NFZ  

1. Szpital realizował świadczenia z zakresu etapu podstawowego6 Programu 

na podstawie umowy z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (dalej: „umowa”)7 w ramach zakresu 

skojarzonego ze świadczeniami w zakresie położnictwa i ginekologii. Materiał 

cytologiczny do badań pobierany był w Poradni Ginekologiczno-Położniczej (dalej: 

„Poradnia”) wchodzącej w struktury Przychodni Specjalistycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 128–200) 

2. SP ZOZ spełniał warunki wymagane8 od realizatorów etapu podstawowego 

Programu, tj. Poradnia wyposażona była w fotel ginekologiczny oraz zestawy9 

do pobierania materiału do badań cytologicznych. Lekarze, którzy udzielali 

świadczeń, posiadali specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii, a położne 

miały ukończony kurs dokształcający przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek 

Koordynujący populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy (dalej: „WOK”). 

(dowód: akta kontroli str. 68–69, 124–125) 

3. Zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna10, 

w umowie zawartej przez SP ZOZ z LOW NFZ na świadczenia w rodzaju 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wyodrębniona została kwota, przeznaczona 

wyłącznie na realizację świadczeń pobierania materiału cytologicznego z szyjki 

macicy w ramach Programu11. W okresie objętym kontrolą, Szpital wnioskował12 

o podwyższenie wysokości kwot zobowiązań w ww. zakresie13 

określonych w umowie na 2013 r. z kwoty 10,2 tys. zł do 23,2 tys. zł, z uwagi 

na wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi w populacji kobiet 

kwalifikujących się do badań skryningowych. W pozostałych latach Szpital 

nie renegocjował zawartej umowy w tym zakresie. 

                                                           
6 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. 
7 Umowa nr 03-00-00418-11-04 (03-11-02-00418-03) z 31.12.2010 r. zawarta na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r. wraz 
z aneksami: nr 03-00-00418-13-01-14/AOS/2013 z 6.11.2013 r. (umowa przedłużona do 31.12.2014 r.), nr 102/01/AOS/2015 
z 22.12.2014 r. (umowa przedłużona do 30.06.2016 r.). 
8 Określone w poz. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
9 Wziernik jednorazowy, jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej 
oraz z kanału szyjki macicy. 
10 Dalej: „zarządzenia w sprawie AOS”, tj. określonymi: w § 4 ust. 8 załącznika nr 2A  do zarządzenia z dnia 

5 grudnia 2014 r. Nr 79/2014/DSOZ (NFZ poz. 79 ze zm.), w § 4 ust. 5 załącznika nr 2A do zarządzeń: z dnia 17 

grudnia 2013 r. Nr 82/2013/DSOZ (NFZ poz. 82 ze zm.), z dnia 7 listopada 2012 r. Nr 71/2012/DSOZ (NFZ poz. 

71 ze zm. ), z dnia 4 listopada 2011 r. Nr 81/2011/DSOZ (NFZ Nr 47, poz. 81 ze zm.), z dnia 14 czerwca 2011 r. 

Nr 29/2011/DSOZ (NFZ Nr 20, poz. 29 ze zm.), z dnia 2 listopada 2009 r. nr 62/2009/DSOZ (NFZ Nr 9, poz. 62 

ze zm.). 
11 Świadczenia o kodzie 5.05.00.0000060 w zakresie skojarzonym ze świadczeniami w zakresie położnictwa i ginekologii. 
12 Trzy wnioski: z 5.09.2013 r., 18.12.2013 r., 7.01.2014 r. 
13 Zgodnie z umową, w przypadku, gdy wartość ww. świadczeń przekroczy określoną dla nich kwotę 

zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie 

kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie - odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek 

rozliczeniowych i kwoty zobowiązań w skojarzonych zakresach świadczeń oraz odpowiednio kwota zobowiązania 

z tytułu realizacji umowy. 
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(dowód: akta kontroli str. 72–76, 120–123) 

4. W latach 2011 – 2015, wartość zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych 

o kodzie 5.05.00.000006014 wyniosła łącznie 76,1 tys. zł, natomiast Szpital 

zrealizował badania na kwotę 66,6 tys. zł (tj. 87,5% wartości pierwotnie 

zakontraktowanej). Wysokość świadczeń zakontraktowanych i wykonanych 

w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 

- 2011 r.– zakontraktowano 19,6 tys. zł, wykonano 12,9 tys. zł (65,8%), 

- 2012 r.– zakontraktowano 17,5 tys. zł, wykonano 10,9 tys. (62,3%),  

- 2013 r.– zakontraktowano 10,2 tys. zł, wykonano 23,2 tys. zł (227,5%),  

- 2014 r.– zakontraktowano 16,8 tys. zł, wykonano 14,1 tys. zł (83,9%),  

- 2015 r.– zakontraktowano 12 tys. zł, wykonano 5,5 tys. zł (45,8%). 

Waga punktowa ww. zakontraktowanych świadczeń wynosiła: 3 pkt w latach 2011–

2013 (w 2011 r. jeden punkt był wyceniony na 9 zł, w 2012 i 2013 na 9,7 zł) 

oraz 2 pkt w kolejnych latach (przy niezmienionej wartości kwotowej). Szpital 

terminowo otrzymywał z LOW NFZ należności za wykonane świadczenia15. 

(dowód: akta kontroli str. 72–76, 107–117, 126) 

5. SP ZOZ zapewnił pacjentkom dostęp do świadczeń w ramach etapu 

podstawowego Programu zgodnie z ustalonym w umowie z LOW NFZ 

harmonogramem. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Szpitala, pacjentki miały 

możliwość wyboru lekarza lub położnej oraz terminu badania. W przypadku 

niewskazania przez pacjentki konkretnego lekarza lub położnej, były 

one przyjmowane na bieżąco. Szpital weryfikował pacjentki pod kątem spełniania 

wymogów Programu, jeżeli spełniały warunki, wówczas proponowany był im udział 

w badaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 58–61, 206–210) 

6. W latach 2011–2015 pobrano ogółem 2.694 wymazów do przesiewowego 

badania cytologicznego w ramach etapu podstawowego Programu, z czego 2.609 

(96,8%) wyników było prawidłowych, 74 wyników (2,7%) nieprawidłowych, 

a w 11 przypadkach (0,5%) wynik był niediagnostyczny lub badanie anulowano16. 

Spośród pacjentek z nieprawidłowym wynikiem badania, do dalszej diagnostyki 

skierowano 21 pacjentek (28,4%), 53 kobietom (71,6%) zalecono powtórzenie 

badania, które wykonano 14 kobietom, które się na nie zgłosiły (26,4%). Ponownie 

pobrane wymazy cytologiczne rozliczone zostały jako badania wykonane w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 67, 77–78) 

7. W latach 2011–2015 w etapie podstawowym Programu nie stwierdzono 

przypadków rozpoznania raka szyjki macicy, w związku z tym Szpital nie wypełniał 

i nie przekazywał kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N–1a) 

do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów. 

(dowód: akta kontroli str. 77)  

8. W latach 2011 – 2013, świadczenia w etapie podstawowym Programu 

wykonywało czterech lekarzy, w wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu odpowiednio: 

0,64; 0,69; 0,76 etatu. Na dzień 31.12.2014 r., świadczenia te realizowało pięciu 

lekarzy (0,92 etatu), a na koniec grudnia 2015 r. – siedmiu lekarzy (0,9 etatu). 

                                                           
14 pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. 
15 Tj. w terminach określonych w § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.05.2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484, dalej „ rozporządzenie w sprawie owu”). 
16 Z przyczyn technicznych. 
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Wskazani lekarze posiadali wymagane17 kwalifikacje oraz byli zgłoszeni w LOW 

NFZ jako personel udzielający świadczeń w ww. zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 71, 124–125, 246–251) 

9. W Szpitalu nie prowadzono ewidencji kosztów realizacji Programu. Zgodnie 

z przyjętą polityką rachunkowości, prowadzono ewidencję kosztów dla Poradni, 

w której realizowano Program. We wskazanym okresie przychody z umowy zawartej 

z LOW NFZ w zakresie ginekologii i położnictwa wyniosły 1.167,6 tys. zł, 

z czego 66,6 tys. zł (5,7%) stanowiły przychody z tytułu realizacji etapu 

podstawowego Programu.  

 (dowód: akta kontroli str. 85–106) 

10. W okresie objętym kontrolą, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

pacjentkom Poradni wykonano łącznie 5.490 badań cytologicznych, z czego 2.694 

badań w ramach Programu (49,1%) i 2.796 badań poza Programem. 

(dowód: akta kontroli str. 106) 

11. W latach objętych kontrolą, LOW NFZ nie przeprowadził w SP ZOZ kontroli 

dotyczących realizacji etapu podstawowego Programu. Jedną kontrolę18 jakości 

badań przeprowadził WOK. Wynik kontroli był pozytywny a uwagi dotyczyły 

zmniejszenia liczby badań warunkowo19  dopuszczonych do oceny, które stanowiły 

17,3% wszystkich próbek. 

(dowód: akta kontroli str. 211–214) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 

1. Szpital nie zapewnił pacjentkom możliwości umawiania się drogą 

elektroniczną na wizyty, co było niezgodne z art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych20, obowiązującym od 1.01.2013 r. System informatyczny, który 

funkcjonował w Szpitalu był niedostosowany do możliwości realizacji elektronicznej 

rejestracji pacjentek na wizyty. 

Według wyjaśnień dyrektora Szpitala, obecnie trwają prace nad wdrożeniem 

systemu elektronicznej rejestracji. 

(dowód: akta kontroli str. 58–61) 

2. Szpital nie zgłosił do rozliczenia z LOW NFZ, zrealizowanych w latach 2011-2015 

w ramach Programu 27 świadczeń (1% ogółem wykonanych), polegających 

na pobraniu materiału cytologicznego z szyjki macicy, w wyniku czego nie uzyskano 

od LOW NFZ wynagrodzenia za ich wykonanie w kwocie 760 zł. Zgodnie z § 27 

ust. 2 rozporządzenia w sprawie owu, rozliczenie wykonania umowy następuje 

najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego i SP ZOZ miał 

możliwość rozliczenia tych świadczeń.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w 2011 r. osiem badań zostało zatwierdzonych 

przez pracownika Szpitala po upływie wymaganego w NFZ terminu (badanie 

zatwierdzono 5 marca 2012, termin rozliczenia usług upłynął 15 lutego 2012 r.). 

                                                           
17 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
18 Kontrola przeprowadzona przez pracownika WOK w Lublinie 22 września 2011 r. na podstawie upoważnienia nr 190/2011 
wydanego przez MZ. 
19 Tj. rozmaz nieczytelny z powodu licznych komórek zapalnych, rozmaz podsuszony, rozmaz ubogokomórkowy, rozmaz 
niezbyt czytelny z powodu licznych erytrocytów, brak komórek z kanału szyjki. 
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. 
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W 2012 r. dziesięciu badań w systemie SIMP21 nie zatwierdził pracownik 

odpowiedzialny za jego obsługę. W 2013 r. nie rozliczono ośmiu badań, ponieważ 

pracownik odpowiedzialny za obsługę programu SIMP nie poinformował 

o zatwierdzeniu badań pracowników statystyki Szpitala, aby ci mogli sprawozdać 

je do LOW NFZ. W 2014 r. jedno badanie nie zostało rozliczone, ponieważ 

pracownik, który je zatwierdził w SIMP nie poinformował o tym fakcie pracowników 

statystyki, aby mogli je sprawozdać do LOW NFZ. W 2015 r. Szpital rozliczył 

wszystkie wykonane badania w Programie. 

 (dowód: akta kontroli str. 72–76) 

3. Pobranie i rozliczenie w latach 2012-2015 w ramach umowy w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna22, 82 wymazów cytologicznych (39,8%)23 

od pacjentek, które spełniały kryteria kwalifikacji24 do udziału w programie 

profilaktyki raka szyjki macicy, co było niezgodne z § 13 ust. 7 zarządzenia Prezesa 

NFZ w sprawie AOS z 5.12.2014 r.25 oraz poprzednimi zarządzeniami Prezesa NFZ 

w tej sprawie26.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że od początku 2016 r. ustalono w Poradni procedurę 

rejestracji pacjentek z zaznaczeniem wyraźnej informacji dla lekarza o możliwości 

objęcia pacjentki badaniami przesiewowymi w ramach Programu, co pozwoli 

zminimalizować ilość pacjentek przeoczonych. 

(dowód: akta kontroli str. 274–287) 

IV. Uwagi i wnioski 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli27, wnosi o: 

1. Zapewnienie pacjentkom możliwości elektronicznej rejestracji na wizyty. 

2. Rzetelne i terminowe rozliczania w LOW NFZ wszystkich zrealizowanych 

świadczeń w ramach etapu podstawowego programu profilaktyki raka szyjki 

macicy. 

3. Rozliczanie w ramach etapu podstawowego programu profilaktyki raka 

szyjki macicy i wykazywanie w systemie SIMP badań cytologicznych 

pobranych od wszystkich pacjentek, które spełniają kryteria kwalifikacji 

do udziału w Programie. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 

dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                           
21 System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki. 
22 Jako procedurę ICD9–91.447 (badanie mikroskopowe materiału biologicznego–badanie cytologiczne). 
23 W 2011 r. – do Programu zakwalifikowano wszystkie kobiety, które spełniały kryteria kwalifikacji, w 2012 r.–
niezakwalifikowano 8 kobiet (38,1%), w 2013 r.– niezakwalifikowano 15 (32,6%), w 2014 r. – niezakwalifikowano 22 (52,4%), 
w 2015 r. – niezakwalifikowano 37 (39%). 
24 Określone w poz. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
25 NFZ, poz. 79 ze zm. 
26 Tj. z § 12 ust. 5 zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ oraz załącznikiem 5B do zarządzeń: Nr 71/2012/DSOZ, Nr 81/2011/DSOZ, 
Nr 29/2011/DSOZ, Nr 62/2009/DSOZ. 
27 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 

się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

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

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia    18   kwietnia 2016 r. 

  

  

 

Kontroler Dyrektor  

Edyta Kolano 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

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

podpis Podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


