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Dane identyfikacyjne kontroli 

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

szyjki macicy w województwie lubelskim. 

Okres objęty kontrolą Lata 2011-2015. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Piotr Kwaśniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98533 

z dnia 12 lutego 2016 r.  

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

Jednostka 

kontrolowana 
NZOZ Marmed Marian Wiadrowski Świdnik, ul. Jarzębinowa 4 (Marmed, NZOZ lub 

świadczeniodawca) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marian Wiadrowski – właściciel.  

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

Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

realizację przez Marmed programu profilaktyki raka piersi (etap podstawowy). 

Pozytywną ocenę uzasadnia zrealizowanie, w okresie objętym kontrolą, ponad 

29 tys. badań mammograficznych, uzyskiwanie pozytywnych wyników 

przeprowadzanych audytów klinicznych zdjęć mammograficznych. Świadczenia 

udzielane były zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach z Lubelskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) i aneksami 

do nich, przez lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach, na aparaturze spełniającej 

wymogi oraz w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych2. Pacjentkom zakwalifikowanym do Programu zapewniono dostęp do 

badań, które wykonywano bez zbędnej zwłoki.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 braku udokumentowania doświadczenia zawodowego techników 

elektroradiologów w zakresie wykonania co najmniej 1000 mammografii rocznie, 

wymaganego rozporządzeniami w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu programów zdrowotnych oraz zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 

utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 

w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Rozporządzenia: z 6 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1505 ze zm.), z 6 grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 1422), 

z 30 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 ze zm.), dalej : „rozporządzenia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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programy zdrowotne3,  

 niepoinformowania w 2011 r. Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

o dwóch awariach mammografu, pomimo istnienia takiego obowiązku 

określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z 6 maja 2008 r. w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej4, 

 nieudokumentowaniu przekazania świadczeniobiorcom całej  dokumentacji 

medycznej (ze zdjęciami mammograficznymi), zgodnie z zarządzeniami Prezesa 

NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

profilaktyczne programy zdrowotne. 

 

Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i rzetelność realizacji umów w rodzaju 
profilaktyczne programy zdrowotne raka piersi 

1. W latach 2011 – 2015 Marmed udzielał świadczeń w ramach programu 

profilaktyki raka piersi etapu podstawowego w pracowniach stacjonarnych5 oraz 

w pracowniach mobilnych (w dwóch mammobusach). W ofertach z 14 marca 

2014 r., złożonych do LOW NFZ, dotyczących konkursu na udzielanie świadczeń 

w zakresie programu profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym, w podanych 

lokalizacjach wykazano stan zatrudnienia personelu, który odpowiadał dokumentacji 

kadrowej (umowy zlecenia i umowy o pracę) z tamtego okresu oraz wyposażenia 

w sprzęt i aparaturę medyczną6. Stan personelu oraz wyposażenia w sprzęt 

i aparaturę medyczną ulegał zmianom, które były sukcesywnie zgłaszane do LOW 

NFZ, co skutkowało podpisywaniem aneksów do ww. umowy7. Personel (4 lekarzy8 

i 10 techników elektroradiologów9) oraz sprzęt10, spełniały warunki wymagane do 

realizacji programu profilaktyki raka piersi określone w rozporządzeniach Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 

oraz w załączniku Nr 4 do zarządzeń Prezesa w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne11. 

                                                           
3 Zawartymi w załączniku nr 4 do zarządzeń: Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16.12.2014 r. (NFZ z 2014 r. poz. 84), 

Nr 81/2013/DSOZ z dnia 17.12.2013 r. (NFZ poz. 81) obowiązującego do dnia 17.12.2014 r., Nr  98/2012/DSOZ 

z dnia 21.12.2012 r. ( NFZ poz. 98) obowiązującego do dnia 31.12.2013 r., Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29.10.2009 

r. (NFZ Nr 8, poz. 57 ze zm.) obowiązującego do dnia 31.12.2012 r.  
4 Dz. U. z 2008, nr 81, poz. 484. 
5 Zlokalizowanych w Świdniku, ul. Jarzębinowa 4 i Chełmie ul. Szymanowskiego 6. W czasie wykonywania 

czynności kontrolnych pracownia stacjonarna w Chełmie była w trakcie przenoszenia do lokalizacji przy ul. 

Obłońskiej 9. Pismem z 23 września 2015 r. NZOZ Marmed uzyskał zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia 

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie (LOW NFZ) na przerwę w udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy. 

Dodatkową przyczyną tej przerwy była długotrwała awaria mammografu zainstalowanego w Chełmie przy ul. 

Szymanowskiego 6. O tym fakcie świadczeniodawca, pismami z 16 i 18 września 2015 r., poinformował 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK) oraz LOW NFZ. 
6 Dane dot. personelu i sprzętu wykazane w ofercie zostały ujęte w zawartej 16 czerwca 2014 r. umowie 

10/PRO/2014 nr 03-00-03631-14-05/03-14-10-03631-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 

profilaktyczne programy zdrowotne. 
7 Było ich 43 z czego: 15 dotyczyło zmian w harmonogramie zasoby a 28 planu rzeczowo-finansowego. 
8 Zatrudnieni u świadczeniodawcy na podstawie umów zlecenia.  
9 Zatrudnieni na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. 
10 Mammografy zainstalowane w Świdniku ul. Jarzębinowa 4 i dwóch mammobusach. 
11 Także: Zasady realizacji programu profilaktyki raka piersi. 
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Świadczeniodawca w ramach programu profilaktyki raka piersi nie zlecał badań 

innemu podmiotowi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 10-113, 316-337 , tom II str. 205-209) 

2. Lekarze wymienieni w załączniku „Harmonogram Zasoby” w aneksie 

nr 1/10/PRO/2016 z 31 grudnia 2015 r. do umowy nr 03-00-03631-16-01/03-14-10-

03631-01, pomimo wymienienia ich w rubryce „Dostępność osoby personelu” 

w określonych dniach tygodnia i godzinach, faktycznie nie przebywali we 

wskazanych lokalizacjach tj. w pracowniach stacjonarnych w Świdniku i Chełmie 

oraz pracowniach mobilnych (mammobusach). W tej sprawie właściciel Marmed 

wyjaśnił, że program profilaktyki raka piersi swoimi wysokimi wymogami 

dotyczącymi kwalifikacji lekarzy, powoduje że radiolodzy mający uprawnienia do 

opisywania badań mammograficznych stanowią bardzo małą liczbę lekarzy 

w województwie lubelskim. Poza tym już od bardzo dawna jest tak, że lekarze ci 

stawiają warunki co do czasu dostępności i miejsca  realizowania swoich 

świadczeń, czyli opisu badania mammograficznego. W pracy radiologa w tym 

programie lekarz nie przeprowadza wywiadu, nie bada fizykalnie potencjalnych 

uczestniczek programu, opisuje on aktualne badanie – wykonane 4 zdjęcia 

rentgenowskie piersi i ewentualnie mając poprzednie zdjęcia rentgenowskie 

porównuje. Wynik badania uczestniczka dostaje najpóźniej do 15 dni roboczych od 

wykonania badania mammograficznego. W harmonogramie pracy lekarzy 

wprowadzano „dostępność” lekarzy, co nie oznacza, że mają oni być „w miejscu”. 

Tak można wyjaśnić fakt nieprzebywania lekarzy z Krakowa we wskazanych 

lokalizacjach do umowy i pojawianie się lekarzy radiologów z Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej tylko w lokalizacji siedziby Świdnik ul.  Jarzębinowa 4 zgodnie z 

potrzebami a nie ciągle. 

Podobne stanowisko w tej sprawie wyraził dyrektor LOW NFZ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 115-140, 160-183, 382-385) 

3. W przypadku trzech techników elektroradiologów w ww. ofercie i umowie 

z 16 czerwca 2014 r., nie wykazano12 ich doświadczenia zawodowego, 

tj. wykonywania co najmniej 1000 mammografii rocznie. W tej sprawie właściciel 

NZOZ wyjaśnił, że technicy na czas postępowania ofertowego omyłkowo nie mieli 

wykazanego w ofercie papierowej i elektronicznie na portalu SZOI13 doświadczenia 

w opisywaniu co najmniej 1000 mammografii rocznie. Na czas postępowania 

konkursowego fakt ten był przedmiotem korespondencji z Komisją Konkursową 

w Białej Podlaskiej. W dniu 1 kwietnia 2014 r. świadczeniodawca otrzymał zapytanie 

w sprawie braku w wykazie personelu doświadczenia zawodowego trzech 

techników. W złożonych wyjaśnieniach potwierdził on doświadczenie zawodowe 

tych pracowników oraz poinformował komisję o niezwłocznym naniesieniu braków 

w tym zakresie w Portalu SZOI.  

W przypadku ww. trzech oraz pozostałych techników elektroradiologów, 

w dokumentacji świadczeniodawcy nie było potwierdzenia realizacji wymogu 

wykonywania co najmniej 1000 mammografii rocznie w ich dokumentacji 

personalnej zgromadzonej w Marmed.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 10, 14-59, 141-159) 

                                                           
12 wymaganego załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Nr 81/2013/DSOZ z dnia 17.12.2013 r. 
13 System Zarządzania Obiegiem Informacji. 
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4. W aneksie14 z 5 maja 2014 r. wykazano doświadczenie zawodowe w ocenianiu 

mammografii – przynajmniej 5000 mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy15 dla 

jednego z lekarzy. W oświadczeniu z 16 marca 2014 r. podał on jednak, że 

wykonywał takich badań 500 w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tej sprawie właściciel 

NZOZ wyjaśnił, że lekarz ten pracuje na stałe u innego świadczeniodawcy 

w Lublinie, gdzie również opisuje mammografie skryningowe. Przypuszczalnie to 

ten świadczeniodawca wprowadził do portalu SZOI doświadczenie w opisywaniu 

5000 mammografii. W czasie kontroli NIK lekarz został poinformowany 

o niejasnościach i ponownie ustnie potwierdził, że warunkiem jego zatrudnienia 

w NZOZ było opisywanie 500 mammografii, a nie 5000. Marmed nie wprowadzał na 

SZOI doświadczenia tego lekarza w opisywaniu 5000 mammografii - ono już tam 

było w chwili zgłaszania lekarza do umowy Marmed. Nie wystąpił także z 

powyższymi wnioskami o usunięcie doświadczenia  w ocenianiu przynamniej 5000 

mammografii w ciągu 12 miesięcy. 

W czasie kontroli NIK 30 marca 2016r. w portalu SZOI przyjęto wniosek nr WZ-

2016-03-29-17932 o zmianę danych osoby T.M. – poprzez usunięcie 

„doświadczenia w ocenianiu mammografii przynajmniej 5000 mammografii w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy”.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 141-151, 184-198) 

5. Świadczeniodawca realizował umowy zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi, 

które były zmieniane 55 razy, w ramach dokonywanych aneksów do umów 

zawartych z LOW NFZ obowiązujących w latach 2011 – 2015 (27 razy do umowy 

obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. i 28 razy do umowy 

obowiązującej od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2017 r.). Zmiany te16 dotyczyły jego 

dostosowania do realnie wykonywanych świadczeń.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 57, 168, 199-266, 275-294  ) 

NZOZ zrealizował świadczenia poniżej kwot limitów określonych w umowie 

podstawowej na 2011 r. Było to związane m.in.:  

 w pracowni mobilnej z rozpoczęciem przez świadczeniodawcę działalności w tym 

zakresie dopiero w drugiej połowie roku, 

 w pracowni stacjonarnej z awariami mammografu w Chełmie oraz, wg 

właściciela Marmed: brakiem wysyłki wystarczającej liczby zaproszeń na 

badania mammograficzne.  

Natomiast w pracowniach mobilnych udzielania świadczeń w latach 2012 - 2015 

oraz w 2012 r. w pracowniach stacjonarnych, w przypadku wyczerpania limitu 

kontraktu, Marmed zwracał się do LOW NFZ z wnioskami o jego zwiększenie. 

W pozostałym zakresie zakontraktowane limity, co do zasady, pozwalały na 

zapewnienie dostępności świadczeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 199-294, 310-314) 

6. Marmed realizował świadczenia zgodnie z harmonogramami określonym 

w umowach i aneksami do nich.  

Przerwa w udzielaniu świadczeń miała miejsce dwukrotnie: w październiku 

i listopadzie 2011 r. (awarie mammografu w pracowni stacjonarnej w Chełmie 
                                                           
14 Nr 03-00-03631-14-03-07/PRO/2014 do umowy nr 03-11-10-03631-02. 
15 Kryterium dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji świadczenia w ramach umowy.  
16 Podobnie jak te związane z harmonogramem zasoby (dotyczącym personelu i sprzętu), który był zmieniany 

aneksami 26 razy (11 razy do umowy obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. i 15 razy do 

umowy obowiązującej od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2017 r.). 
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zgłoszono do WOK) i jednokrotnie w 2015 r.  (odpowiednio zgłoszona do WOK 

i LOW NFZ awaria aparatu i przeniesienie miejsca udzielania świadczeń do innej 

lokalizacji w Chełmie). W przypadku awarii mammografu zgłoszonej do WOK 

w dniach od 14 do 28 listopada 2011 r., którą wg notatki serwisowej usunięto 

17 listopada, ustalono, że 16 dnia tego miesiąca wykonano tym urządzeniem 

9 badań mammograficznych.  

W tej sprawie właściciel NZOZ wyjaśnił, że po wystąpieniu w dniu 14.11.2011r. 

w trakcie badań mammograficznych awarii, tego dnia odstąpiono od dalszych 

badań i zgłoszono problem do serwisu. Serwis przyjechał następnego dnia i w 

godzinach popołudniowych podjęto pierwsze czynności naprawcze. Celem 

usunięcia błędu Er47 dokonano wymiany bezpieczników i zmieniono przekrój 

przewodów zasilających aparat mammograficzny. W dniu 16.11.2011r. serwisant 

mając w dyspozycji płytę PCI dokonał jej wymiany i w jego obecności technik 

wykonał szereg testów ruchu obrotowego i podnoszenia kolumny i wtedy podjęto 

decyzję o wykonaniu badań mammograficznych jeszcze pod obecność serwisu 9 

pacjentkom zapisanym tego dnia na badania mammograficzne.  

Właściciel NZOZ oświadczył, że nie wie dlaczego do WOK przekazano notatkę 

serwisową z datami zapisanymi przez serwis. 

Jakość wykonanych 16 listopada 2011 r. badań mammograficznych nie wzbudziła 

uwag ze strony personelu medycznego (technika i lekarzy w I i II ocenie) - wszystkie 

zdjęcia wykonane u 9 pacjentek zostały ocenione jako poprawne technicznie, nie 

wydano dyspozycji przez lekarzy radiologów by je powtórzyć. Aparat pracował 

poprawnie. Jakość pracy urządzenia była monitorowana tego dnia przez serwisanta 

i technika. Nie pojawiły się zgłaszane wcześniej problemy i błędy. Wyjaśnienia 

potwierdzono dokumentacją medyczną. Awaria ta nie wpłynęła negatywnie na 

zdrowie świadczeniobiorców - badania nie były powtarzane, parametry ekspozycji 

w normie. Nie miała ona także negatywnego wpływu na zdrowie personelu 

medycznego, technik w trakcie ekspozycji zawsze znajdował się za szybą ołowianą 

w odległości do 2 metrów od źródła promieniowania. 

 

W sprawie 9 badań17 z 16 listopada 2011 r., które wykonane zostały ww. 

mammografem, właściciel NZOZ wyjaśnił dodatkowo, że ze względu na obowiązek 

poddania się kontroli jakości przeprowadzanej przez WOK, działania Marmed 

skupiły się głównie na powiadamianiu serwisanta o potrzebie pilnej interwencji, na 

organizacji możliwości szybkiego zakupu uszkodzonych podzespołów celem 

przeprowadzenia skutecznej naprawy oraz odwoływaniu już zapisanych planowo 

Świadczeniobiorczyń. Pacjentki zapisane na planowe badania były niezwłocznie 

informowane możliwymi drogami - osobistą przy rejestracji lub telefoniczną o braku 

możliwości jego przeprowadzenia w ustalonym pierwotnie terminie z przyczyn 

technicznych oraz o możliwości udania się na badanie mammograficzne do innego 

Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ na 

profilaktyczny program raka piersi na terenie miasta Chełm lub o możliwości 

uzyskania drogą telefoniczną od pracownika rejestracji Marmed informacji 

o możliwości ponownego zapisu na badanie. 

Świadczeniodawca nie informował LOW NFZ o awariach mammografu 

zlokalizowanego w pracowni stacjonarnej w Chełmie, które miały miejsce 

w październiku i listopadzie 2011 r. oraz w związku z tym, o przerwie w udzielaniu 

świadczeń.  

                                                           
17 Nr: 4722394, 4722707, 4722822, 4722874, 4722966, 4723063, 4723132, 4723190, 4723272  
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 (dowód: akta kontroli tom I str. 70-79, 338-381) 

7. W okresie objętym kontrolą świadczeniodawca uzyskiwał pozytywne wyniki 

audytów klinicznych zdjęć mammograficznych18, a w latach 2012 – 2015, 

przeprowadzane przez WOK we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, 

kontrole jakości badań mammograficznych, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (po podjętych przez 

świadczeniodawcę w 2013 r. i 2015 r. działaniach naprawczych, polegających na 

naprawie sprzętu do badań profilaktycznych19).  

W 2011 r. WOK nie przeprowadził kontroli jakości badań mammograficznych 

urządzenia zlokalizowanego w pracowni stacjonarnej Marmed w Chełmie. 

Zapowiedziana pismem z 19 października 2011 r. kontrola tego mammografu nie 

została przeprowadzona w wyznaczonym terminie 24 października 2011 r. 

z powodu jego awarii (o której WOK został poinformowany pismem 

z 14 października 2011 r.). Wg wyjaśnień kierownika WOK, z uwagi na pismo 

świadczeniodawcy z 21 listopada 2011 r.20 z prośbą o nowy termin kontroli pracowni 

stacjonarnej w Chełmie, po wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia terminie 

przekazania wyników kontroli jakości do COK – do 31 października 2011 r., prośba 

ta nie mogła być zrealizowana. W okresie od listopada 2011 r. do lipca 2012 r., tj. 

do przeprowadzenia kolejnej kontroli WOK, mammografem tym wykonano 1.101 

badań. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 115-140, 199-252, 341-346, 382-385 tom II str. 1-

165) 

Właściciel NZOZ wyjaśnił, że w związku z pismem dyrektora LOW NZF z dnia 

28.07.2011 r. Marmed przedłożył posiadane dokumenty do procesu aneksowania 

umowy na 2012 r. (NZOZ uzyskał pozytywny wynik audytu klinicznego i kontroli 

jakości z 2010 r.). W tym czasie kontrole WOK 2011 r. dopiero zaczynały się, a 

LOW NFZ już prosił pismem z dnia 26.07.2011r. o przedstawienia dla każdego 

aparatu wyników kontroli jakości i audytu klinicznego. Niezależnie od kontroli WOK 

28.10.2011r. do LOW NFZ wpłynęły oświadczenia NZOZ o aktualizacji potencjału 

i warunków koniecznych - do Komisji Konkursowej nr 7 (adresowane do delegatury 

w Białej Podlaskiej). 

W tej sprawie Dyrektor LOW NFZ wyjaśnił, że Oddział którym on kieruje nie 

otrzymał informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego o braku możliwości 

przeprowadzenia kontroli mammografu będącego na wyposażeniu pracowni 

stacjonarnej NZOZ „Marmed” w Chełmie, ul. Szymanowskiego 6 lub o niespełnianiu 

wymogów, czy też awarii mammografu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 115-140, 341-346, 382-385) 

8. W latach objętych kontrolą Marmed realizował świadczenia w ramach programu 

profilaktyki raka piersi – etap podstawowy: 

                                                           
18 Przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy wczesnego wykrywania raka 

piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy na poziomie centralnym, działający 

w strukturze Centrum Onkologii - Instytutu im Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie (COK). 
19 Np.: kalibracja parametrów mammografu, usunięcie artefaktów, mycie chemiczne wywoływane, wymiana 

żarówek negatoskopu.  
20 Informujące o drugiej awarii mammografu.  



 

 

 

 

8 

 

 w 2011 r. wykonał 2.479 badań, które wykazano w SIMP, wykonano i rozliczono 

przez LOW NFZ na kwotę 180.719 zł21, tj. o 213,7% niższą od kwoty pierwotnie 

określonej w umowie; 

 w 2012 r. zakontraktowano i wykonano 7.243 badań na kwotę 531.951 zł; 

 w 2013 r. zakontraktowano i wykonano 5.737 badań na kwotę 421.333 zł; 

 w 2014 r. zakontraktowano i zapłacono za 8.095 badań na kwotę 594.751 zł22, 

tj. o 38,3% wyższą od kwoty pierwotnie określonej w umowie; 

 w 2015 r. zakontraktowano i wykonano 5.737 badań na kwotę 418.227 zł.  

W 2013 i 2015 r. LOW NFZ zapłacił kwoty niższe, odpowiednio o: 364 zł i 145 zł. 

W 2014 r. Świadczeniodawca wykonał badania na kwotę wyższą o 225 zł. Różnice 

w świadczeniach wykonanych i zapłaconych wynikały m.in. z braku sprawdzenia 

uprawnienia pacjenta w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień 

Świadczeniobiorców (EWUŚ), pomyłki w wykazaniu miejsca udzielenia świadczenia. 

LOW NFZ terminowo przekazywał należności za wykonane świadczenia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 199-212, 274-294,  tom II str. 168-177) 

9. Pracownicy rejestracji świadczeniodawcy nie odnotowywali w dokumentacji 

medycznej, informacji o wydaniu zdjęć RTG (mammografii), w przypadku 

konieczności skierowania świadczeniobiorcy do etapu pogłębionej diagnostyki. 

Zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne23, w przypadku 

nieprawidłowego wyniku badania istniał obowiązek odnotowania w dokumentacji 

medycznej faktu przekazania całej dokumentacji medycznej pacjentowi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 80-94, tom II 166-167) 

10. Dane z kart badania mammograficznego znajdowały się w systemie SIMP. Były 

odzwierciedlane w skierowaniu, które zawierało istotne dane kliniczne dotyczące 

budowy piersi, stwierdzonych nieprawidłowości i informacji uzupełniających dla 

lekarza w etapie pogłębionym. Właściciel NZOZ wyjaśnił jednak, że SIMP nie 

przewiduje możliwości by oddzielnie móc wydrukować z systemu SIMP i przekazać 

Świadczeniobiorczyni dodatkowy dokument o nazwie - karta badania 

mammograficznego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 141-146, tom II  str. 178-199) 

11. Świadczeniodawca nie informował LOW NFZ o możliwości niezrealizowania 

przewidzianej liczby świadczeń w 2011 r. ale podejmował działania mające na celu 

zapraszanie pacjentek na badania we własnym zakresie. Właściciel NZOZ wyjaśnił 

jednak, że z powodu problemów w realizacji umowy w 2011 r. (rozpoczęcie 

działalności w trybie mobilnym od lipca), po ustaleniach i wyjaśnieniach w LOW 

NFZ, świadczeniodawca realizował kontrakt dostosowany do wykonań poprzez 

zmianę warunków umowy dokonaną pismem z dnia 29.11.2011 r. ws. dostosowania 

wysokości i struktury planu rzeczowo-finansowego do świadczeń sprawozdawanych 

we wcześniejszym  okresie od 1 stycznia do 31 października 2011 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 199-212) 

                                                           
21 Wg pierwotnej wersji umowy z 2011 r. na kwotę 386.272 zł. 
22 Wg pierwotnej wersji umowy z 2014 r. na kwotę 430.106 zł. 
23 Załącznik nr 4, pkt 7, ppkt 6, lit. c). 
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12. W sprawie zgłaszania zapotrzebowania na zaproszenia na badania 

mammograficzne, właściciel NZOZ wyjaśnił, że w stosownych zakładkach na portalu 

SIMP pracownik świadczeniodawcy wypełniał liczbę zaproszeń na każde miejsce 

stacjonarne oddzielnie. W trybie mobilnym wpisywanie w zakładce „pobytu do 

stacjonowania” powodowało, że można było jedynie wybrać informacje o wysyłce - 

czy WOK - czy Świadczeniodawca wysyła zaproszenia, ale nigdy nie można było 

wybrać liczby zaproszeń. 

Wysyłka zaproszeń nie spełniała naszych oczekiwań i możliwości, nigdy nie znano 

zasad dla których otrzymywano małą liczbę przydzielonych do wysyłki zaproszeń. 

Wysyłka zaproszeń odbywała się nieregularnie, niejednokrotnie dane do wysyłki 

ulegały przeterminowaniu przez WOK. Marmed nie miał wpływu na wybór populacji 

Świadczeniobiorców ani ostateczną maksymalną liczbę wysyłanych zaproszeń 

zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Celem poprawy zgłaszalności świadczeniobiorczyń NZOZ na własny koszt 

organizował (i nadal organizuje) wysyłkę zaproszeń lub telefoniczne zapraszanie już 

wcześniej przebadanej przez nas populacji pań. Możliwości zapraszania  nie miały 

zastosowania w stosunku do potencjalnych pań, które w danym roku 

kalendarzowym miały 50 lat a np. nigdy nie były pacjentkami Mamed w ramach 

innych zakresów świadczeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 141-159) 

13. Liczba kobiet, do których wysłano imienne zaproszenia zwiększyła się z 9.527 

w 2011 r. do 38.618 w 2015 r. Łącznie w okresie objętym kontrolą WOK wysłał 

130.464 zaproszenia. Liczba kobiet, u których wykonano badanie mammograficzne 

zwiększyła się z 2.493 w 2011 r. do 5.737 w 2015 r. Łącznie w okresie objętym 

kontrolą wykonano 29.291 badań kobiet, w tym: 

 prawidłowy wynik badania mammograficznego uzyskano w 18.026 

przypadkach,  

 nieprawidłowy wynik badania (łagodna zmiana niewymagająca dalszej 

diagnostyki) uzyskano w 11.265 przypadkach, 

 rozpoznano stan przedrakowy (stwierdzone patologie wskazujące na duże 

ryzyko wystąpienia tej choroby) w 1.676 przypadkach oraz skierowano do 

etapu pogłębionej diagnostyki, 

 rozpoznano raka piersi w 31 przypadkach (4 w 2011 r., 13 w 2012 r., 

7 w 2013 r., 4 w 2014 r. i 3 w 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 200) 

NZOZ zapewniał pacjentkom dostęp do badań realizowanych w ramach programu 

profilaktyki raka piersi, zgodnie z harmonogramami (stanowiącymi załącznik do 

umów z LOW NFZ), w pracowniach stacjonarnych w Chełmie i Świdniku przez 5 dni 

w tygodniu od poniedziałku do piątku, a w pracowniach mobilnych przez 7 dni 

w tygodniu od poniedziałku do niedzieli wg harmonogramu zatwierdzanego przez 

LOW NFZ.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 199-209, 253-260, tom II str. 203) 

14. Świadczeniodawca nie prowadził ewidencji kosztów badań mammograficznych. 

Na prośbę WOK, 2 kwietnia 2015 r. przekazał opinie na temat nakładów 

finansowych na realizację świadczeń, w której podał, że średnia stawka za punkt – 

8,35 zł w pracowni mobilnej i 8,41 zł w pracowni stacjonarnej, nie zabezpiecza 

wystarczająco regulowania produktu finalnego w postaci wyniku badania 
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mammograficznego w etapie podstawowym. (…) Wycena punktowa powinna 

kształtować się na poziomie 9,69 w pracowni mobilnej i 9,96 w pracowni 

stacjonarnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str.199-309) 

15. Marmed nie zawierał w latach  2011 – 2015 umowy z LOW NFZ w rodzaju  

ambulatoryjna opieka  specjalistyczna w zakresie diagnostyki chorób piersi. 

Świadczeniodawca wykonywał na zasadach komercyjnych badania 

mammograficzne  w liczbie: 89 w 2011 r., 142 w 2012 r., 112 w 2013 r., 86 w 2014 

r. oraz 147 w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 199-212) 

16. W okresie objętym kontrolą LOW NFZ nie przeprowadzał w NZOZ Marmed 

kontroli realizacji umów w zakresie programu profilaktyki raka piersi. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 210-220) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W ofercie z 14 marca 2014 r. złożonej przez Marmed do LOW NFZ w konkursie 

na realizację programu profilaktyki raka piersi wskazano, że 9 techników 

elektroradiologów24 posiadało wymagane doświadczenie w wykonywaniu 

mammografii do realizacji ww. Programu. Powyższe doświadczenie personelu nie 

zostało w żaden sposób udokumentowane. Było to niezgodne z warunkami 

realizacji świadczeń w tym zakresie, określonymi w zał. poz. 3 do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych, zgodnie z którymi ww. doświadczenie powinno być udokumentowane.  

W tej sprawie właściciel Marmed wyjaśnił, że NZOZ MARMED nie był w stanie 

zweryfikować rzeczywistej liczby wszystkich mammografii (skryningowych i poza 

skryningowych - w ramach poradni specjalistycznych, lecznictwa szpitalnego czy 

komercyjnych) wykonanych przez techników w ostatnich 12 miesiącach 

poprzedzających ich zatrudnienie, jak i w latach następnych. Jedynym mierzalnym 

narzędziem, w tej sprawie, jest SIMP ale tylko w zakresie badań 

mammograficznych, które są wykonane w ramach umowy z LOW NFZ. Technicy rtg 

pracując w kilku miejscach nie prowadzili i nadal nie prowadzą ich 

ewidencjonowania. Potwierdzeniem ich doświadczenia były ustne deklaracje 

wykonania w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zatrudnienie.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 14-59, 141-159) 

2. Świadczeniodawca nie informował LOW NFZ o przerwie w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, realizowanych w ramach umowy w zakresie etapu podstawowego 

programu profilaktyki raka piersi, związanych z awariami mammografu w pracowni 

stacjonarnej w Chełmie, które miały miejsce październiku i listopadzie 2011 r. 

Stanowiło to naruszenie, obowiązującego wówczas § 9 ust. 5 załącznika do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W tej sprawie właściciel 

Marmed wyjaśnił, że błędem był brak powiadamiania  oddziału wojewódzkiego NFZ 

o tych zdarzeniach i faktycznie podejmowanych czynnościach  powstałych nagle 
                                                           
24 Na dzień 31 grudnia 2015 r. było ich 10.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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i zaistniałych niezamierzonych utrudnieniach dla potencjalnych pacjentek 

w udzielaniu przedmiotowych świadczeń w 2011 r. W tamtym czasie nie było 

interwencji ze strony NFZ spowodowanej skargą telefoniczną czy pisemną 

potencjalnych świadczeniobiorczyń. 

 (dowód: akta kontroli str. 338-340) 

3. Pracownicy rejestracji świadczeniodawcy nie odnotowywali w dokumentacji 

medycznej z badania mammograficznego, informacji o wydaniu 

świadczeniobiorcom zdjęć mammografii25, w przypadku konieczności skierowania 

ich do etapu pogłębionej diagnostyki. Zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne 

programy zdrowotne26, w przypadku nieprawidłowego wyniku badania istniał 

obowiązek odnotowania w dokumentacji medycznej faktu przekazania całej 

dokumentacji medycznej pacjentowi. W tej sprawie właściciel NZOZ wyjaśnił, że 

w czasie kontroli NIK pracownicy zostali zobligowani do przestrzegania uzupełniania 

każdego rewersu w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 80-94, tom II str.166-167) 

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 realizacji programu przez techników elektroradiologów 

posiadających udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania co 

najmniej 1000 mammografii rocznie, zgodnie z rozporządzeniami Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych oraz zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. 

2. Informowanie LOW NFZ o braku możliwości udzielania świadczeń, związanych 

z awarią aparatury medycznej, w terminach określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

3. Realizację obowiązku odnotowywania przekazania pełnej dokumentacji 

medycznej pacjentowi (ze zdjęciami mammograficznymi), zgodnie 

z zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. 

Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 

kierownikowi 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 

                                                           
25 Co uniemożliwiało weryfikację wykonania obowiązku przekazywania im wydrukowanych zdjęć 

mammograficznych w formacie rzeczywistym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 
26 Załącznik nr 4, pkt 7, ppkt 6, lit. c). 
27 Dz. U. z 2015 r., poz.1096. 
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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,   18   kwietnia 2016 r. 

  

 

Kontroler: 

 

Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 Edward Lis 

 

 

………………………………………… 

Piotr Kwaśniak 

Specjalista kontroli państwowej 

 

……………………………………  
 

 

 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


