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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 98492 z dnia 30 grudnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1–2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim (dalej: 

„SP ZOZ” lub „Szpital”), ul. Warszawska 2–4, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Dyrektorem SP ZOZ od 14.10.2014 r. jest Wiesław Zaniewicz, poprzednio 

od 01.11.2000 r. do 14.06.2014 r. dyrektorem był Ireneusz Stolarczyk. 

(dowód: akta kontroli str. 6–8) 

 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

 

W okresie objętym kontrolą, Szpital udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

programu profilaktyki raka szyjki macicy w etapie podstawowym, w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pobieranie materiału z szyjki macicy 

do przesiewowego badania cytologicznego2 odbywało się przez personel 

o wymaganych kwalifikacjach, w sposób zgodny z wymogami rozporządzeń Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych3. Pacjentkom zakwalifikowanym do Programu zapewniono dostęp do 

badań, które wykonywano bez zbędnej zwłoki.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

 niezapewnienia pacjentkom możliwości elektronicznego umawiania się 

na wizyty, 

 realizacji, w latach 2011–2014, świadczeń przez lekarza niewymienionego 

w załączniku nr 2 do umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: „LOW NFZ”),  

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Zakres świadczenia gwarantowanego w etapie podstawowym Programu profilaktyki raka szyjki macicy (dalej: „Program”). 
3 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 roporządzeń 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”. 
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Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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 nierozliczenie w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, pobranego 

materiału cytologicznego od wszystkich pacjentek, które spełniały kryteria 

kwalifikacji. 

Stwierdzone w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości nie miały negatywnego 

wpływu na realizację Programu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i rzetelność realizacji umów zawartych 
z LOW NFZ 

1. Szpital realizował świadczenia z zakresu etapu podstawowego Programu4  

w oparciu o obowiązującą od 1.01.2011 r. umowę5 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (dalej: „umowa”), 

w ramach zakresu skojarzonego ze świadczeniami w zakresie położnictwa 

i ginekologii. Złożona w 2010 r. przez SP ZOZ do LOW NFZ oferta na udzielanie 

świadczeń w ww. zakresie odpowiadała wymogom obowiązującego w tym zakresie 

zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących 

zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej6. Świadczenia 

udzielane były w Poradni Ginekologiczno–Położniczej zlokalizowanej w Przychodni 

Specjalistycznej (dalej: „Poradnia”). 

(dowód: akta kontroli str. 9–25, 28–55, 58–82, 85–108, 111–133, 136–170) 

2. W badanym okresie SP ZOZ spełniał warunki wymagane do realizacji etapu 

podstawowego Programu, określone w poz. 2 załącznika do rozporządzenia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych. Personel, który udzielał świadczeń 

w Poradni, posiadał odpowiednie kwalifikacje, gabinet wyposażony był w fotel 

ginekologiczny oraz zestawy do pobierania materiału do badań cytologicznych7.  

 (dowód: akta kontroli str. 9–25, 198–199) 

3. Zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna8, 

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 Programu9. Wartość tych świadczeń w 2011 r. określono 

pierwotnie na 14,4 tys. zł. Kwota ta, zgodnie z postanowieniami umowy z LOW 

NFZ10, na wniosek Szpitala została zwiększona11 w 2011 r. do wysokości 16,9 tys. 

zł (117,4% wartości umowy pierwotnej), co odpowiadało wartości wykonanych 

świadczeń.  

                                                           
4 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. 
5 Umowa nr 03-00-00414-11-06 (03-11-02-00414-02) z 31 grudnia 2010 r. zawarta z LOW NFZ na okres od 1 stycznia 2011 
r. do 31 grudnia 2013 r. (Aneksem Nr 1/AOS/2014 przedłużono okres obowiązywania do 31 grudnia 2014 r., Aneksem Nr 1 
02/01/AOS/2015 przedłużono okres obowiązywania umowy do 30 czerwca 2016 r.). 
6 Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 49/2010/DSOZ z dnia 31.08.2010 r. (NFZ. Nr 22 poz. 49, ze zm.). 
7 Wziernik jednorazowy, jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej 
oraz z kanału szyjki macicy. 
8 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.). 
9 Świadczenia o kodzie 5.05.00.0000060 w zakresie skojarzonym ze świadczeniami w zakresie położnictwa i ginekologii. 
10 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. 
11 Trzy wnioski: z 4 kwietnia 2011 r., 6 lipca 2011 r., 14 października 2011 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 178, 195–197, 203–208) 

4. Szpital zapewnił ciągłość wykonywania świadczeń zgodnie z zatwierdzonym 

w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (dalej: „SIMP”) 

harmonogramem pracy, zapewniając pacjentkom możliwość wykonywania badań 

w ramach Programu. Świadczenia były udzielane w Poradni od poniedziałku 

do środy i w piątki w godzinach 8.00–15.00 oraz w czwartki w godzinach 

popołudniowych, tj.: w 2011 r. w godzinach 14.00-20.00, a w latach 2012–2015 

w godzinach 12.00-18.00. SP ZOZ nie ustalał dziennych i miesięcznych limitów 

przyjęć, a termin wykonania badań był ustalany indywidualnie z pacjentką.  

(dowód: akta kontroli str. 179–187, 189–194, 240–243) 

5. W latach 2011–2015, kwota zakontraktowanych12 przez SP ZOZ świadczeń 

zdrowotnych o kodzie 5.05.00.0000060 wynosiła łącznie 71,3 tys. zł, z czego 

zrealizowano13 świadczenia na kwotę 56,6 tys. zł. tj. 79,5%. W poszczególnych 

latach, kwota zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń przedstawiała się 

następująco: 

- 2011 r.– zakontraktowano 14,4 tys. zł, wykonano 16,9 tys. zł (117,4 %),  

- 2012 r.– zakontraktowano 20,4 tys. zł, wykonano 13,6 tys. zł (66,7%),  

- 2013 r.– zakontraktowano 14,2 tys. zł, wykonano 11,9 tys. zł (83,8%),  

- 2014 r.– zakontraktowano 14,2 tys. zł, wykonano 8,1 tys. zł (57%),  

- 2015 r.– zakontraktowano 8,1 tys. zł, wykonano 6,0 tys. zł (74,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 178, 203–208) 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ terminowo, zgodnie z § 24 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej14, przekazywał Szpitalowi należności za wykonane świadczenia. 

Od stycznia 2015 r. Szpital składał rozliczenie wyłącznie w wersji elektronicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 211–225) 

6. W ramach Programu pobrano ogółem 2.264 wymazów do przesiewowego 

badania cytologicznego, w tym: w 2011 r. – 635, w 2012 r. – 473, w 2013 r. – 413, 

w 2014 r. – 430, w 2015 r. – 313. Prawidłowy wynik badania cytologicznego 

stwierdzono u 2.178 kobiet (96,2%), a 80 pacjentek (3,5%)  skierowano do etapu 

pogłębionej diagnostyki. Nie stwierdzono rozpoznań: stanu przedrakowego i raka 

złośliwego szyjki macicy. U sześciu kobiet (0,3%) pobrany materiał uniemożliwił 

prawidłową ocenę preparatu – trzy z nich ponownie zgłosiły się do Szpitala 

na badanie cytologiczne. Powtórzone badania zostały wykonane i rozliczone 

jako świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii. 

(dowód: akta kontroli str. 26, 56, 83, 109, 134,171–175, 200–201, 229–232) 

7. W latach 2011–2015 w etapie podstawowym Programu u pacjentek, którym 

wykonano badanie, nie rozpoznano stanów przedrakowych ani raka szyjki macicy. 

Szpital nie wypełniał i nie przekazywał kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N-

1a) do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów. 

(dowód: akta kontroli str. 200–201) 

8. Świadczenia w etapie podstawowym Programu w 2011 r. i w 2015 r. wykonywało 

czterech lekarzy (trzech specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii i jeden 

lekarz położnik–ginekolog), w 2012 r. – pięciu lekarzy (czterech specjalistów 

                                                           
12 Wartości określone w umowach pierwotnych zawartych z LOW NFZ. 
13 Zapłacone przez LOW NFZ. 
14 Dalej: „rozporządzenie w sprawie owu”, tj. rozporządzenie z dnia 8.09.2015 r. (Dz. U. poz. 1400 ze zm.) oraz poprzednio 
obowiązujące rozporządzenie z dnia 6.05.2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zgodnie z którymi należności z tytułu realizacji 
umowy za okres sprawozdawczy, oddział wojewódzki NFZ wypłaca, za miesiąc poprzedni, w terminie 15 dni po dniu 
dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych.  
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w dziedzinie położnictwa i ginekologii i jeden lekarz położnik–ginekolog), w latach: 

2013–2014 – trzech lekarzy (dwóch specjalistów w dziedzinie położnictwa 

i ginekologii i jeden lekarz położnik–ginekolog). Pobieranie materiału z szyjki macicy 

do przesiewowego badania cytologicznego nie było wykonywane przez położne. 

(dowód: akta kontroli str. 177, 189–197) 

9. Szpital nie prowadził ewidencji kosztów dla etapu podstawowego Programu. 

Ewidencja ta była prowadzona dla całej Poradni. Kalkulacja kosztów wykonania 

tych świadczeń nie była wymagana przez LOW NFZ do wykazania w ofercie. Cena 

jednego punktu rozliczeniowego za świadczenia pobrania wymazu cytologicznego 

w ramach Programu w 2011 r. wynosiła 9,0 zł, w kolejnych latach wynosiła 9,70 zł. 

W latach 2011–2013 waga punktowa tego świadczenia wynosiła 3 pkt, w kolejnych 

latach – 2 pkt.  

(dowód: akta kontroli str. 242–246) 

10. W latach 2011–2015, w ramach umów w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, SP ZOZ pobrał łącznie 6.493 wymazów cytologicznych, w tym: 

4.22915 poza Programem (65,1%).  

(dowód: akta kontroli str. 46, 81, 103–104,153, 202, 249-282) 

11. W okresie objętym kontrolą LOW NFZ nie przeprowadzał w Szpitalu kontroli 

etapu podstawowego Programu.  

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2011–2014 świadczenia w ramach etapu podstawowego 

Programu były wykonywane przez lekarza, który nie był zgłoszony w umowie z 

LOW NFZ. We wskazanym okresie lekarz ten pobrał łącznie 2716 wymazów 

cytologicznych, co było niezgodne z zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej i naruszało § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie owu. Zgodnie z ww. 

przepisem, świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody 

medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej 

dziedzinie medycyny. Zmiany w tym zakresie wymagają zgłoszenia dyrektorowi 

oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich 

powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

Szpital zgłosił ww. lekarza do potencjału kadrowego realizującego umowę dopiero 

2.02.2015 roku. 

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że lekarz podczas udzielania porad pacjentkom pobierał 

rozmaz cytologiczny do Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Pacjentki 

po udzieleniu porady, były kierowane do dalszego leczenia w Poradni 

Ginekologiczno- Położniczej. Rozumiejąc wagę i znaczenie badań przesiewowych 

i profilaktyki raka szyjki macicy, lekarz badając pacjentkę czuł się zobowiązany 

do pobrania cytologii. 

(dowód: akta kontroli str. 28–55, 58–82, 85–108, 111-133, 136-176) 

                                                           
15 W 2011 r. – 846, 2012 r. – 927, 2013 r. – 853, 2014 r. – 808, 2015 r. – 795. 
16 W 2011 r. – osiem, w 2012 r. – siedem, w 2013 r. – osiem, w 2014 r. – cztery. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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2. Szpital nie zgłosił do rozliczenia z LOW NFZ, zrealizowanych w ramach 

Programu w latach 2011-2015 na przełomie okresów rozliczeniowych świadczeń17 

osiemnastu świadczeń polegających na pobraniu materiału cytologicznego z szyjki 

macicy, w wyniku czego nie uzyskano od LOW NFZ wynagrodzenia za ich 

wykonanie w kwocie 458,50 zł.  

Na pytanie kontrolera NIK odnośnie wyjaśnienia przyczyny różnic w liczbie 

wykonanych i rozliczonych w LOW NFZ badań cytologicznych, Kierownik Działu 

Metodyczno–Organizacyjnego podała, że w 2011 r. nie rozliczono ośmiu badań 

wykonanych na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych (pobranych w miesiącu 

czerwcu – I okres rozliczeniowy, a wynik badania otrzymany w miesiącu lipcu – 

II okres rozliczeniowy). Rachunek generowany z SIMP za miesiąc czerwiec 2011 r. 

uwzględnił badania z potwierdzonym wynikiem. Wyniki potwierdzone w lipcu 

(w II okresie rozliczeniowym) nie mogły być sprzedane w II okresie rozliczeniowym, 

ponieważ były pobrane w czerwcu. W 2012 r. i 2014 r. po pięć badań pobrano 

w miesiącu grudniu, a wyniki otrzymano w miesiącu styczniu (rozliczenie 

na przełomie okresów rozliczeniowych).  

(dowód: akta kontroli str. 203–208, 240–241) 

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.  

3. Szpital nie zapewnił pacjentkom możliwości umawiania się drogą elektroniczną 

na wizyty, co było niezgodne z art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych18, obowiazującym od 1.01.2013 r.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że nie zapewnia pacjentkom rejestracji drogą 

elektroniczną ze względu na obiektywne problemy informatyczne. MEDINET 

dostawca oprogramowania informatycznego obsługującego placówki Szpitala ni 

e ma możliwości współpracy z OSOZ (ogólnopolski system ochrony zdrowia), 

pozwalającym na zapisy do Poradni drogą elektroniczną, co uniemożliwia 

korzystanie z tego systemu. Własny portal MEDINETU rejestracji drogą 

elektroniczną wymaga wyposażenia naszych placówek w nowe programy i sprzęt. 

Aktualnie trwają rozmowy w sprawie możliwości wdrożenia, uruchomienia i licencji 

oraz warunków finansowania portalu MEDINETU rejestracji drogą elektroniczną 

do naszych Poradni. Przewidywany okres wdrożenia to 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 226–228) 

4. Wykonanie i rozliczenie w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna19, 13 badań cytologicznych20 (tj. 5,9%), do których materiał pobrany 

był w latach 2011-2015 od pacjentek, które spełniały kryteria kwalifikacji21 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.22 oraz poprzednimi 

zarządzeniami Prezesa NFZ w tej sprawie23.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że wszystkim pacjentkom które zgłosiły się do Poradni 

w celu wykonania cytologii w ramach profilaktyki, wykonano ją po sprawdzeniu 
                                                           
17 Tj.: ośmiu w 2011 r., pięciu w 2012 r., pięciu w 2014 r. W latach 2011 – 2015 Szpital wykonał 2.264 badania cytologiczne 
w etapie podstawowym Programu, do rozliczenia z LOW NFZ zgłoszono 2.234 badania.  
18 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 581 ze zm.). 
19 Jako procedurę ICD9–91.447 (badanie mikroskopowe materiału biologicznego–badanie cytologiczne). 
20 Według danych uzyskanych z LOW NFZ. 
21 Określone w poz. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
22 NFZ, poz. 79 ze zm. 
23 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. 
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warunków kwalifikujących do udziału w programie. Trzynastu pacjentkom błędnie 

zakwalifikowano cytologię, która powinna być rozliczona w Programie. 

(dowód: akta kontroli str. 283–302) 

5. Szpital rejestrował pacjentki, którym pobrano cytologię w ramach Programu, 

w terminie późniejszym, niż wynikało to z wymogów określonych w zarządzeniach 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie AOS24. Zgodnie z ww. 

zarządzeniami, wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego 

badania cytologicznego obejmuje m.in. zarejestrowanie, nie później, niż w dniu 

badania w SIMP, z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem, 

kobiety z ustalonej grupy wiekowej (25–59 lat), która zgłosi się do przesiewowego 

badania cytologicznego oraz wypełnienie ankiety w SIMP. Powyższe wynikało z 

tego, że Szpital przeprowadzał badania w Poradni przy ul. Wiejskiej 13, natomiast 

SIMP dostępny był w Dziale Metodyczno–Organizacyjnym przy ul. Warszawskiej 2–

4.  

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że w dniu 19.01.2016 r. (tj. w trakcie kontroli NIK) 

uruchomiono w Poradni aplikację SIMP. Kody uprawnień do obsługi systemu 

nadano dwóm pracownikom. Począwszy od tej daty, wszystkie ankiety z wykonania 

pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego wprowadzane 

są w Poradni do SIMP w dniu badania, co zapewnia bieżącą weryfikację 

i kwalifikację do objęcia skryningiem. 

 (dowód: akta kontroli str. 226–228) 

 

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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Realizowanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wskazany 

w umowie z LOW NFZ. 

2. Wykazywanie do rozliczenia do LOW NFZ wszystkich zrealizowanych 

badań w ramach Programu. 

3. Zapewnienie pacjentkom możliwości elektronicznej rejestracji na wizyty. 

4. Rozliczanie w ramach etapu podstawowego programu profilaktyki raka 

szyjki macicy i wykazywanie w SIMP badań cytologicznych pobranych 

 wszystkich pacjentek, które spełniają kryteria kwalifikacji do udziału w tym 

programie. 

5. Rejestrowanie oraz wypełnianie ankiety w SIMP nie później niż w dniu 

badania, z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem 

kobiet spełniających wymogi do udziału w programie profilaktyki raka szyjki 

macicy, które zgłoszą się do przesiewowego badania cytologicznego. 

                                                           
24 Tj. w załączniku nr 5B cz. I zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. (NFZ poz. 79 ze zm.) oraz w załączniku 
nr 5B zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. (NFZ poz. 82 ze zm.). 
25 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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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 

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 
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