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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 Mirosław Bortacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98515 z dnia 18 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (dalej: „COZL, 

Centrum”), 20-090 Lublin, ul. Kazimierza Jaczewskiego 7. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Dyrektorem COZL od 6 października 2006 r. była Elżbieta Starosławska. Z dniem 

11 lutego 2016 r. na stanowisku Dyrektora COZL na czas określony do dnia 10 maja 

2016 r. został zatrudniony Maciej Kondratowicz-Kucewicz. 

(dowód: akta kontroli str. 3,4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 

realizację przez COZL umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) w rodzaju profilaktyczne programy 

zdrowotne raka szyjki macicy i raka piersi (dalej Programy). 

Świadczenia medyczne w zakresie Programów realizowane były zgodnie z planami 

rzeczowo-finansowymi oraz harmonogramami, a pacjentkom zapewniono 

możliwość niezwłocznego dostępu do badań bez ograniczeń. 

Personel udzielający świadczeń medycznych oraz sprzęt znajdujący się na 

wyposażeniu COZL spełniały warunki ustalone w załącznikach do rozporządzeń 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych2. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

– pobieraniu w latach 2011-2015 materiału z szyjki macicy do przesiewowego 

badania cytologicznego w pracowni mobilnej oraz ich rozliczaniu z LOW NFZ 

niezgodnie z zawartą umową3, 

 podaniu nieprawdziwych danych, dotyczących liczby wykonywanych przez 

Centrum badań cytologicznych, w ofercie złożonej na konkurs przeprowadzony 

w 2014 r. w zakresie realizacji etapu diagnostycznego programu profilaktyki 

raka szyjki macicy, 

                                                           
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 Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1505 ze zm.) oraz poprzednio obowiązujące 
rozporządzenia Ministra Zdrowia  w tej sprawie: z 6 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1422) oraz 30 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1148). 
3 Umowa nr 03-00-02952-15-21 (03-11-02-02952-09) z dnia 31 grudnia 2010 r. 
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 nieterminowym przekazywaniu do Lubelskiego Rejestru Nowotworów – 

Wojewódzkiego Biura Rejestracji, kart zgłoszenia nowotworu złośliwego, 

 niewydawaniu pacjentkom, u których w trakcie przeprowadzanych badań 

cytologiczno-ginekologicznych i mammograficznych, zdiagnozowano raka szyjki 

macicy lub raka piersi, kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i rzetelność realizacji umów zawartych 
z LOW NFZ w rodzaju profilaktyczne programy 
zdrowotne raka szyjki macicy i raka piersi 

1. W latach 2011-2015 Centrum realizowało, w ramach zawartych z LOW NFZ 

umów4, świadczenia w zakresach: 

1. profilaktyki raka szyjki macicy etap diagnostyczny, 

2. profilaktyki raka szyjki macicy etap pogłębionej diagnostyki, 

3. profilaktyki raka piersi etap podstawowy, 

4. profilaktyki raka piersi etap podstawowy w pracowni mobilnej, 

5. profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki. 

Do 31.12.2015 r. do umowy nr 03-00-02952-14-15/03-14-10-02952-01 z dnia 

16.06.2014 r. strony zawarły 26 aneksów, którymi dokonano m.in. zmian 

w harmonogramie-zasoby i w planie rzeczowo-finansowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 191-340) 

Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego 

(etap podstawowy) w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy w latach 

2011-2015 realizowano na podstawie umowy5 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (dalej: „umowa o AOS”). 

W 2015 r. do przedmiotowej umowy strony zawarły 26 aneksów, którymi dokonano 

m.in. zmian w harmonogramie-zasoby i w planie rzeczowo-finansowym. 

 (dowód: akta kontroli, str. 342-382) 

Zakres wykonywanych świadczeń na podstawie ww. umów były zgodny z zakresami 

określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 

Zmiany do ww. umów6 w harmonogramie-zasoby dotyczyły dostępności udzielania 

świadczeń (tj. zmiany godzin przyjęć pacjentek na badania w poszczególnych 

dniach tygodnia) oraz składu osobowego personelu udzielającego świadczeń, 

natomiast zmiany w planie rzeczowo-finansowym dotyczyły zwiększeń lub 

zmniejszeń kwoty zobowiązania z tytułu realizacji przedmiotowej umowy w danym 

okresie rozliczeniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 191-341, 342-382)  

                                                           
4 Umowa nr 03-00-02952-14-15/03-14-10-02952-01 z dnia 16.06.2014 r., zawarta na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. 
W okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2014 r. obowiązywała umowa 03-00-02952-12-22 (03-11-10-02952-01) 
5 Umowa nr 03-00-02952-15-21 (03-11-02-02952-09 z dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z aneksami. 
6 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej – profilaktyczne programy zdrowotne. 
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W latach 2011-2015 świadczenia w ww. zakresach realizowane były przez COZL 

w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia (zwanym w dalszej części: 

OPP) oraz Zakładzie Patologii Nowotworów. 

(dowód: akta kontroli, str. 458-469) 

2. Personel oraz sprzęt COZL spełniały7 warunki wymagane rozporządzeniami 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych od realizatorów programów profilaktycznych, zarówno w programie 

profilaktyki raka szyjki macicy, jak i raka piersi. 

Pracownia, w której wykonywano badania mammograficzne wyposażona była m.in. 

w mammograf analogowy, zestaw do podstawowych testów kontroli jakości 

mammografii, zestaw do biopsji8, aparat usg, stanowisko opisowe dla lekarza 

z rejestracją obrazu, drukarkę, a Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, w której 

pobierano wymazy cytologiczne m.in. w kolposkop oraz w zestawy do pobierania 

wycinków. Na wyposażeniu Zakładu Patologii Nowotworów (wykonującego badania 

pobranych próbek), znajdowały się m.in. cztery mikroskopy, umożliwiające 

uzyskanie powiększeń 400-krotnych oraz sprzęt do automatycznego barwienia 

i przykrywania preparatów cytologicznych. Cytomammobus wyposażony był 

w mammograf, zestaw do podstawowych testów kontroli jakości mammografii oraz 

stanowisko do pobierania wymazów cytologicznych. 

Dla aparatury medycznej prowadzone były paszporty techniczne, w których 

odnotowywano informacje o dokonanych przeglądach, naprawach i badaniach 

stanu technicznego. Wszystkie urządzenia9 posiadały aktualne przeglądy 

techniczne i zostały wykazane w harmonogramie-zasoby, stanowiącym załącznik do 

umów zawartych z LOW NFZ. 

Wykonanie i ocena preparatów cytologicznych w Zakładzie Patologii Nowotworów 

odbywała się wg systemu Bethesda 2001. 

(dowód: akta kontroli, str. 470) 

Przeprowadzone w COZL w latach 2011-2015 przez WOK10 kontrole jakości 

w etapie podstawowym i diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy 

oraz przez Centralny Ośrodek Koordynujący11 w zakresie jakości badań 

mammograficznych oraz audytu klinicznego zdjęć mammograficznych, każdego 

roku zakończyły się wynikiem pozytywnym oraz zaliczeniem audytu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 479-517) 

3. COZL realizował świadczenia w zakresie programów profilaktyki raka szyjki 

macicy i raka piersi zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, przez personel 

wskazany w umowach z LOW NFZ. Centrum nie zawierało umów 

z podwykonawcami na realizację świadczeń w zakresie programów profilaktyki raka 

szyjki macicy i raka piersi. W badanym okresie świadczenia medyczne 

w ww. zakresie, były realizowane zgodnie z harmonogramem określonym 

w umowach zawartych z LOW NFZ oraz zgodnie z rozkładem czasu pracy poradni. 

(dowód: akta kontroli, str. 471-478) 

4. W umowach z LOW NFZ, określono m.in. limity ilościowe w zakresie 

zakontraktowanych świadczeń w poszczególnych etapach ich realizacji. Do umów 

                                                           
7 Na dzień dokonania oględzin – 11 lutego 2016 r. 
8 Cienkoigłowej i gruboigłowej. 
9 Na dzień 11.02.2016 r. 
10 Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 
11 Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i 

wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 
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wprowadzono postanowienia12 umożliwiające stronom dokonywanie zwiększeń lub 

zmniejszeń liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązania 

w poszczególnych zakresach. 

(dowód: akta kontroli str. 194,296,297,347) 

5. Wykonanie kontraktów z NFZ w zakresie programów profilaktyki raka szyjki 

macicy i raka piersi (w podziale na etapy) w poszczególnych latach 2011 – 2015 

przedstawiało się następująco: 

– pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 

cytologicznego – 119.507,40 zł, w 2012 r. – 67.651,20 zł, w 2013 r. – 

43.195,50 zł, w 2014 r. – 33.042,60 zł, w 2015 r. – 30.015 zł, 

– profilaktyka raka szyjki macicy etap pogłębionej diagnostyki: w okresie 

2011 r. – I półrocze 2014 r. nie wykonywano13 tego zakresu,  

II półrocze 2014 r. – 931,50 zł, w 2015 r. – 3.223,80 zł, 

– profilaktyka raka szyjki macicy etap diagnostyczny: w 2011 r. – 153.819 zł, 

w 2012 r. – 71.712 zł, w 2013 r. – 46.710 zł, I półrocze 2014 r. – 16.515 zł, 

II półrocze 2014 r. – 24.583,50 zł, w 2015 r. – 35.640 zł,  

– profilaktyka raka piersi etap podstawowy w pracowni mobilnej:  

w 2011 r. – 402.043,50 zł, w 2012 r. – 322.112,70 zł, w 2013 r. – 145.719 

zł, I półrocze 2014 r. – 60.839,10 zł, II półrocze 2014 r. – 68.380,20 zł,  

w 2015 r. – 110.297,70 zł, 

– profilaktyka raka piersi etap podstawowy: w 2011 r. – 365.739,30 zł, 

w 2012 r. – 289.413 zł, w 2013 r. – 276.874,20 zł, I półrocze 2014 r. – 

114.088,50 zł, II półrocze 2014 r. – 233.280 zł, w 2015 r. – 331.913,70 zł, 

– profilaktyka raka piersi etap pogłębionej diagnostyki w 2011 r. – 97.208,10 

zł, w 2012 r. – 134.289,90 zł, w 2013 r. – 106.749,90 zł, I półrocze 2014 r. –

46.121,40 zł, II półrocze 2014 r. – 75.645,90 zł, w 2015 r. – 116.194,50 zł. 

 (dowód: akta kontroli, str. 614,615) 

6. W latach 2011-2015 w ramach programu profilaktyki raka piersi badaniem objęto 

36.634 kobiet, w tym: 

– w 2011 r. zbadano 10.533 pacjentek, wynik badania prawidłowy (w normie) 

stwierdzono u 7.190, wynik nieprawidłowy (od zmiany łagodnej do zmiany 

złośliwej) stwierdzono u 3.343, do etapu pogłębionej diagnostyki skierowano 

476, stan przedrakowy (zmiana podejrzana po etapie pogłębionej diagnostyki) 

rozpoznano u 252, a raka piersi u 70 kobiet, 

– w 2012 r. zbadano 7.979 pacjentek, wynik badania prawidłowy (w normie) 

stwierdzono u 5.373, wynik badania nieprawidłowy (od zmiany łagodnej do 

zmiany złośliwej) stwierdzono u 2.606, do etapu pogłębionej diagnostyki 

skierowano 336, stan przedrakowy rozpoznano (zmiana podejrzana po etapie 

pogłębionej diagnostyki) u 363, a raka piersi u 103 kobiet, 

– w 2013 r. zbadano 5.599 pacjentek, wynik badania prawidłowy (w normie) 

stwierdzono u 3.479, wynik badania nieprawidłowy (od zmiany łagodnej do 

zmiany złośliwej) u 2.120, do etapu pogłębionej diagnostyki skierowano 227, 

stan przedrakowy (zmiana podejrzana po etapie pogłębionej diagnostyki) 

rozpoznano u 282, a raka piersi u 86 kobiet, 

– w 2014 r. zbadano 6.457 pacjentek, wynik badania prawidłowy (w normie) 

stwierdzono u 3.945, wynik badania nieprawidłowy (od zmiany łagodnej do 

zmiany złośliwej) stwierdzono u 2.512, do etapu pogłębionej diagnostyki 

                                                           
12 § 4 ust. 6 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – profilaktyczne programy zdrowotne oraz § 4 ust. 8 umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie pobieranie materiału z szyjki 
macicy do przesiewowego badania cytologicznego. 
13 COZL nie posiadał umowy z NFZ na realizację tego zakresu, pacjentki kierowane były do innych świadczeniodawców. 
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skierowano 344, stan przedrakowy rozpoznano (zmiana podejrzana po etapie 

pogłębionej diagnostyki) u 286, a raka piersi rozpoznano u 86 kobiet, 

– w 2015 r. zbadano 6.066 pacjentek, wynik badania prawidłowy (w normie) 

stwierdzono u 3.598, wynik badania nieprawidłowy (od zmiany łagodnej do 

zmiany złośliwej) stwierdzono u 2.468, do etapu pogłębionej diagnostyki 

skierowano 328, stan przedrakowy rozpoznano (zmiana podejrzana po etapie 

pogłębionej diagnostyki) u 276, a raka piersi rozpoznano u 80 kobiet. 

W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy badaniem objęto 12.978 kobiet, 

w tym:  

– w 2011 r. zbadano 5.091 pacjentek, wynik prawidłowy (ujemny) stwierdzono 

u 5.025, wynik nieprawidłowy (dodatni) u 36, do etapu pogłębionej diagnostyki 

skierowano 19, stan przedrakowy14 rozpoznano u 33, a raka szyjki macicy 

u 3 kobiet, 

– w 2012 r. zbadano 2.592 pacjentki, wynik prawidłowy (ujemny) stwierdzono 

u 2.541, wynik nieprawidłowy (dodatni) u 42, do etapu pogłębionej diagnostyki 

skierowano 21, stan przedrakowy rozpoznano u 39, raka szyjki macicy 

u 3 kobiet, 

– w 2013 r. zbadano 1.661 pacjentek, wynik prawidłowy (ujemny) stwierdzono 

u 1.619, wynik nieprawidłowy (dodatni) stwierdzono u 34, do etapu pogłębionej 

diagnostyki skierowano 11, stan przedrakowy rozpoznano u 33, raka szyjki 

macicy u 1 kobiety, 

– w 2014 r. zbadano 1.909 pacjentek, wynik prawidłowy (ujemny) stwierdzono 

u 1.878, wynik nieprawidłowy (dodatni) stwierdzono u 23, do etapu pogłębionej 

diagnostyki skierowano 10, stan przedrakowy rozpoznano u 22, raka szyjki 

macicy u 1 kobiety, 

– w 2015 r. zbadano 1.725 pacjentek, wynik prawidłowy (ujemny) stwierdzono 

u 1.695, wynik nieprawidłowy (dodatni) u 24, do etapu pogłębionej diagnostyki 

skierowano 16, stan przedrakowy u 22, raka szyjki macicy rozpoznano 

u 2 kobiet. 

Jak wyjaśnił Kierownik OPP, wyniki badań w programie profilaktyki raka piersi 

w etapie podstawowym oraz raka szyjki macicy były wysyłane pocztą listem 

zwykłym lub odbierane przez pacjentki osobiście. Pacjentki ze wskazaniem do 

dalszej diagnostyki były zapraszane na kolejne badania. Wyniki tych badań wraz 

z zaleceniami były wydawane odpowiednio przez lekarza onkologa lub ginekologa 

na wizycie kończącej badanie. Pacjentki, które nie chciały wykonywać dalszych 

badań w COZL otrzymywały wynik wraz z wykazem ośrodków, w których mogły 

kontynuować badania. 

(dowód: akta kontroli, str. 612,613,628) 

7. Ośrodek Profilaktyki Nowotworowej i Promocji Zdrowia przekazywał do 

Lubelskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji karty 

zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N-1a), o których mowa w rozporządzeniach 

Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej15. 

(dowód: akta kontroli, str. 602-604) 

8. W latach 2011-2015 świadczenia medyczne w zakresie profilaktycznych 

programów zdrowotnych raka szyjki macicy oraz raka piersi były wykonywane 

w COZL przez personel spełniający warunki określone w załączniku do 

                                                           
14 z wynikiem cytologii CIN II, ASCUC lub HASIL 

15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia: 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1594 ze zm.); 22 lipca 2011 r. (Dz. U. 
Nr 173, poz. 1030 ze zm.); 9 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1391 ze zm.); 9 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz.1159 ze zm.) i z dnia 
27 sierpnia 2014 r. (Dz. U., poz. 1330 ze zm. ) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej wydawanych 
na: 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. 
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rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., świadczenia 

w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy były udzielane: 

– w etapie podstawowym: przez 4 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa 

i ginekologii, zatrudnionych w wymiarze od 1 do 1,51 etatu miesięcznie, 

– w etapie diagnostycznym: przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie 

patomorfologii oraz 2 diagnostów laboratoryjnych (specjalistów cytomorfologii), 

zatrudnionych w wymiarze 1 etatu miesięcznie, 

– w etapie pogłębionej diagnostyki: przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii, zatrudnionych w wymiarze 1,08 etatu miesięcznie. 

Natomiast świadczenia medyczne w ramach programu profilaktyki raka piersi były 

udzielane: 

– w etapie podstawowym: przez 5 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii 

i diagnostyki obrazowej, zatrudnionych w wymiarze od 0,08 do 0,94 etatu 

miesięcznie; 4 techników elektroradiologii, przeszkolonych w zakresie kontroli 

jakości w mammografii, zatrudnionych w wymiarze od 0,70 do 2,07 etatu 

miesięcznie oraz przez 3 osoby do obsługi skryningu, zatrudnione w wymiarze 

od 0,59 do 1,60 etatu miesięcznie, 

– w etapie pogłębionej diagnostyki: przez 1 lekarza specjalistę w dziedzinie 

onkologii klinicznej, zatrudnionego w wymiarze od 0,54 do 0,61 etatu 

miesięcznie oraz przez 6 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii 

i diagnostyki obrazowej, zatrudnionych w wymiarze od 0,12 do 0,86 etatu 

miesięcznie. 

Osoby udzielające na dzień 11 lutego 2016 r. w COZL świadczeń medycznych 

w ramach programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi zostały wykazane 

w ofercie oraz w załącznikach nr 2 i 3 do umów zawartych z LOW NFZ. 

W poszczególnych latach badanego okresu w Zakładzie Patologii Nowotworów 

wykonywano następującą liczbę badań cytologii ginekologicznej: w 2011 r. – 8.053, 

w 2012 r. – 8.852, w 2013 r. – 2.818, w 2014 r. – 3.171 i w 2015 r. – 2.965 badań. 

Lekarze zatrudnieni w pracowni mammograficznej COZL i udzielający w latach 

2011-2015 świadczeń medycznych w ramach programu profilaktyki raka piersi 

dokonywali ocen od 500 do 5000 mammografii skryningowej rocznie, a każdy 

technik elektroradiolog wykonywał, co najmniej 1.000 mammografii rocznie, co było 

zgodne z wymaganiami określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

w zarządzeniach w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne16. 

(dowód: akta kontroli str. 618-621) 

9. Kierownik Działu Informatycznego COZL w zakresie rejestracji pacjentów do 

poradni i na badania w COZL napisał, że „Rejestracja pacjenta (w zakładce 

rejestracyjnej nowego pacjenta w systemie SPI) jest pierwszym krokiem do 

uzyskania dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego. Umożliwia przekazanie 

do Jednostki Ochrony Zdrowia Informacji o pacjencie. Uzyskanie pełnego dostępu 

do Szpitalnego Portalu Informacyjnego wymaga potwierdzenia poprawności 

przekazanych informacji i ustawienia danych dostępowych identyfikatora 

użytkownika i hasła. Zgodnie z tym, pacjent po stworzeniu konta w systemie MPI 

powinien udać się do jednej z Rejestracji Szpitala i potwierdzić prawidłowość 

wprowadzonych danych osobowych i teleadresowych w celu uzyskania loginu 

                                                           
16 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 r. (NFZ poz. 84 ze zm.), 
Nr 81/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. (NFZ, poz. 81), Nr 98/2012/DSOZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (NFZ, poz. 98) 
i Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29 października 2009 r. (NFZ Nr 8, poz. 57 ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. 



 

8 

i hasła jednorazowego. Po autoryzacji pacjent może umawiać się na wizyty do 

poradni poprzez portal SPI.” 

(dowód: akta kontroli, str. 448,449) 

10. Pacjentkom zapewniono dostęp do badań cytologicznych i mammograficznych 

wykonywanych przez COZL w ramach programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki 

macicy w godzinach pracy Poradni. 

Zapisy pacjentek na badania realizowane w ramach Programów odbywały się 

w COZL na bieżąco. Pacjentki nie oczekiwały na badanie i wizytę17. 

Procedura wykonania badania mammograficznego odbywała się zgodnie 

z warunkami realizacji programu profilaktyki raka piersi. 

(dowód: akta kontroli, str. 471-478) 

11. COZL prowadził księgi rachunkowe ujmując w ewidencji operacji gospodarczych 

koszty podstawowej działalności w dwóch układach klasyfikacyjnych, tj.: 

– według rodzajów (z uwzględnieniem kont zespołu 4) w podziale na: 

amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty 

rodzajowe; 

– według miejsc powstawania (z uwzględnieniem kont zespołu 5) z dalszym 

podziałem na potrzeby kalkulacji kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie – 

tzw. układ funkcjonalno-kalkulacyjny w podziale na poszczególne ośrodki 

powstawania kosztów. 

Koszty poniesione na realizację świadczeń zakontraktowanych w latach 2011-2015 

na programy profilaktyczne przypisane były do odpowiednich ośrodków 

powstawania kosztów prowadzonych, zgodnie ze strukturą organizacyjną COZL, 

szczegółowością dostosowaną do potrzeb informacyjnych COZL. 

COZL dokonywał kalkulacji jednostkowych kosztów procedur medycznych. 

Przykładowo w pracowni mobilnej kształtowały się one następująco: 

Nazwa 
Jednostkowy koszt 

własny sprzedaży COZL 

Cena z 
SIMP 

Różnica 

Mammografia jednej piersi (RTG 

116) Mammografie celowane 

powiększone 

90,08 56,70 -33,38 

Mammografia jednej piersi zdjęcie 

kontrolne 

90,08 56,70 -33,38 

Mammografia skryningowa obu 

piersi – mała mammografia 

158,84 72,90 -85,94 

Mammografia skryningowa obu 

piersi – duża mammografia 

173,39 72,90 -
100,49 

(dowód: akta kontroli, str. 430-447) 

Dyrektor COZL wyjaśnił, że Świadczeniodawcy nie dokonują wyceny świadczeń 

opieki zdrowotnej do składanych ofert. Zobowiązani są do przyjęcia warunków 

zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia i zarządzeniach Prezesa NFZ. 

Wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach profilaktycznych 

programów zdrowotnych dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez wycenę 

punktową świadczeń zawartą w obowiązujących Zarządzeniach Prezesa NFZ oraz 

poprzez ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych określone w ogłoszeniu 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie informuję, że w Centrum prowadzone są analizy kosztów, w tym 

                                                           
17 COZL zapewnił dostęp pacjentkom od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.05, a ponadto w celu zapewnienia 
łatwiejszego dostępu do lekarza, czas pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej w poniedziałek wydłużono do godziny 20.05. 
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także procedur wykonywanych w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów pozwalające na 

ich optymalizację. 

(dowód: akta kontroli, str. 575,576) 

12. COZL realizując w latach 2011-2015 profilaktyczne programy zdrowotne raka 

szyjki macicy i raka piersi wykonało następującą liczbę badań: 

I. W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy: 

 w etapie podstawowym 12.978 badań, z tego w: 2011 r. – 5.091,  

2012 r. – 2.592, 2013 r. – 1.661, 2014 r. – 1.909, 2015 r. – 1.725, 

 w etapie diagnostycznym 12.978 badań, z tego w: 2011 r. – 5.091,  

2012 r. – 2.592, 2013 r. – 1.661, 2014 r. – 1.909, 2015 r. – 1.725, 

 w etapie pogłębionej diagnostyki 23 badania18, z tego w: 2014 r. – 7,  

2015 r. – 16. 

II. W ramach programu profilaktyki raka piersi: 

 w etapie podstawowym 36.634 badania, z tego w: 2011 r. – 10.533, 2012 r. 

– 7.979, 2013 r. – 5.599, 2014 r. – 6.457, 2015 r. – 6.066, 

 w etapie pogłębionej diagnostyki 8.409 badań, z tego w: 

– 2011 r. – 1.402 (w tym: usg piersi – 704, biopsji cienko i gruboigłowych – 

217, zdjęć celowanych – 480, pomyłka – 1), 

– 2012 r. – 1.941 (w tym: usg piersi – 1044, biopsji cienkoigłowych – 335, 

zdjęć celowanych – 562), 

– 2013 r. – 1.581 (w tym: usg piersi – 844, biopsji cienkoigłowych – 248, zdjęć 

celowanych – 489), 

– 2014 r. – 1.783 (w tym: usg piersi – 997, biopsji cienkoigłowych – 238 

i gruboigłowych – 23, zdjęć celowanych – 525), 

– 2015 r. – 1.702 (w tym: usg piersi – 973, biopsji cienkoigłowych – 218 

i gruboigłowych – 31, zdjęć celowanych – 480). 

W ramach umów w zakresie AOS, COZL wykonało w latach 2011-2015 następującą 

liczbę badań: 

 3.718 badań cytologicznych, z tego w: 2011 r. – 1.652, 2012 r. – 640,  

2013 r. – 453, 2014 r. – 512, 2015 r. – 461, 

 7 badań kolposkopowych19, z tego w: 2014 r. – 2, 2015 r. – 5, 

 2.262 badań mammograficznych, z tego w: 2011 r. – 1.379, 2012 r. – 126,  

2013 r. – 160, 2014 r. – 265, 2015 r. – 332, 

 2.551 badań usg piersi, z tego: z tego w: 2011 r. – 960, 2012 r. – 213,  

2013 r. – 297, 2014 r. – 383, 2015 r. – 698. 

W latach 2011-2015 COZL nie wykonywał badań na zasadach komercyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 616,617,628-629) 

14. W dniu 9.10.2012 r. LOW NFZ przeprowadził kontrolę w Centrum, której 

przedmiotem była ocena realizacji umowy20 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu 

profilaktyki raka piersi etapu podstawowego w pracowni mobilnej. LOW NFZ 

pozytywnie ocenił działania COZL pod względem celowości, jednakże stwierdzono, 

że w cytomammobusie brak było aparatu rentgenowskiego wykazanego 

w Załączniku nr 2 Harmonogram zasoby, a świadczeń udzielały osoby niewykazane 

w załączniku nr 2 do umowy. 

(dowód: akta kontroli, str. 568-572) 

                                                           
18 Pogłębioną diagnostykę raka szyjki macicy COZL wykonuje od lipca 2014 r. 

19 W latach 2011-2013 COZL nie wykonywał badań kolposkopowych. 
20 Nr 03-00-02952-12-22 (03-11-10-02952-08) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. COZL od listopada 2015 r. nie wydawał pacjentkom, u których w trakcie 

przeprowadzanych badań cytologiczno-ginekologicznych i mammograficznych, 

zdiagnozowano raka szyjki macicy lub raka piersi, kart diagnostyki i leczenia 

onkologicznego, do czego obligowały postanowienia art. 32a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych21. Pacjentkom tym wydawane były natomiast skierowania do szpitala 

lub do poradni specjalistycznej. 

Kierownik OPP wyjaśniła, że w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli nie wydawano pacjentkom, 

u których w trakcie przeprowadzanych badań cytologiczno-ginekologicznych 

i mammograficznych zdiagnozowano w 2015 r. raka szyjki macicy lub raka piersi, 

kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, ponieważ tzw. Pakiet onkologiczny,  

a co za tym idzie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zostały wprowadzone 

w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., natomiast upoważnienie do wydawania kart 

DiLO przez gabinety specjalistyczne w zakresie raka piersi lub raka szyjki macicy 

wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego oraz Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 76/DSOZ z dnia 17 

listopada 2015 r. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 listopada 2015 r. 

Ideą wydawania karty DiLO jest umożliwienie pacjentowi skorzystania z szybkiej 

ścieżki onkologicznej tj. diagnostyki i leczenia choroby nowotworowej. Pacjentki 

OPP w przypadku wykonywania procedury pogłębionej diagnostyki każdorazowo 

były informowane o możliwości jej wykonania w innej placówce medycznej. 

Wydanie skierowania do szpitala lub poradni specjalistycznej, już po wykonaniu 

etapu pogłębionej diagnostyki, w żaden sposób nie wydłużało dostępu pacjentek do 

dalszego leczenia. W OPP uprawniono do wydawania kart DiLO wszystkie osoby 

pracujące w gabinetach medycznych tj. lekarzy i pielęgniarki oraz położną. 

(dowód: akta kontroli, str. 577-601) 

2. W latach 2011-2015, Centrum realizowało część świadczeń w zakresie 

pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego 

w etapie podstawowym programu profilaktyki raka szyjki macicy w cytomammobusie 

tj. w miejscu niezgodnym z zawartą z LOW NFZ umową AOS. Świadczenia te 

wykazywano do rozliczenia z LOW NFZ łącznie z badaniami cytologicznymi 

realizowanymi w trybie stacjonarnym.  

NFZ pismem z dnia 28 sierpnia 2012 r. jednoznacznie poinformował COZL, że 

świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna kontraktowane są 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 maja 2011 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i mogą 

być realizowane tylko w trybie stacjonarnym w określonym miejscu udzielania 

świadczeń. Pomimo tego, w latach 2011-2015, badania cytologiczne 

w cytomammobusie wykonano dla 5.670 kobiet i z tego tytułu COZL uzyskał z NFZ 

kwotę 133.750,50 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 406) 

Dyrektor LOW NFZ w piśmie z dnia 04.03.2016 r. wyjaśnił, że umowa z COZL  

nr 03-00-02952-15-21 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna poprzedzona 

                                                           
21 Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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postępowaniem konkursowym została zawarta na określone zakresy świadczeń 

i przedstawione przez świadczeniodawcę w ofercie miejsce udzielania świadczeń 

tj. w Lublinie, ul. Jaczewskiego 7. Świadczeniodawca zobowiązany jest do 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zawartą umową. LOW NFZ nie 

wydawał zgody na rozliczanie w ramach umowy ambulatoryjnej wykonanych badań 

cytologicznych w trybie mobilnym (cytomammobus) w tym również w okresie 2011 – 

2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 386-402) 

Dyrektor COZL wyjaśnił, że: 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli realizując w latach 2011-

2015 programy profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz 

raka szyjki macicy oprócz badań realizowanych w trybie stacjonarnym, w Ośrodku 

Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia umożliwiał również dostęp do tych 

świadczeń pacjentkom spoza Lublina, szczególnie kładąc nacisk na obszary 

o niskim wskaźniku zgłaszalności. Konkursy ogłaszane przez NFZ nigdy nie 

obejmowały programu profilaktycznego w zakresie szyjki macicy w trybie mobilnym. 

Niemniej jednak zarówno Wojewódzki Ośrodek Koordynujący program wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy, jaki i NFZ miały wiedzę, iż COZL pobiera materiał 

z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w cytomammobusie. 

Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w piśmie NFZ do COZL znak: OL-WSOZ-

DKM-4461-2952-9-EG/09, jak również w protokole z kontroli, jaką przeprowadził 

NFZ w cytomammobusie w październiku 2012 r. Wspomniane wyżej pismo zezwala 

na rozliczanie przez COZL badań profilaktycznych w zakresie cytologii. Ponadto 

w naszej ocenie w piśmie NFZ z dnia 28 sierpnia 2012 r. znak: OL-WSOZ-DSOZ-

4601-2952-9-AF/12 informacja dotycząca kontraktowania świadczeń w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej i możliwość ich realizacji tylko w trybie stacjonarnym 

w określonym miejscu udzielania świadczeń odnosiła się do wcześniejszego 

wystąpienia COZL w sprawie rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń tj. 

cytologii i mammografii, dla pacjentek niespełniających wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ze zm. WOK również nigdy nie 

zakwestionował pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 

cytologicznego w cytomammobusie. Podkreślić należy fakt, iż COZL rozliczał tylko 

i wyłącznie świadczenia udzielone pacjentkom w cytomammobusie, które spełniały 

kryteria przyjęte dla badań przesiewowych i były weryfikowane w bazie SIMP. 

(dowód: akta kontroli, str. 402-404) 

3. W ofercie konkursowej na 2014 r. dotyczącej realizacji profilaktycznych 

programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy etap 

diagnostyczny dyrektor COZL podał, że spełnia warunki konieczne do realizacji tego 

programu, określone w zarządzeniu Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne22, 

podczas gdy COZL nie spełniał wymogu odnośnie liczby23 wykonywanych badań 

cytologicznych ponieważ wykonywał około 5.40024 badań cytologicznych w tym 

około 2.800 cytologiczno-ginekologicznych. 

                                                           
22 NFZ poz. 57 ze zm. 
23 15.000 badań cytologicznych w tym co najmniej 8.000 cytologicznych-ginekologicznych. 
24 Na podstawie danych przekazanych przez Kierownika OPP 



 

12 

COZL z tytułu realizacji umowy25 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 

profilaktyczne programy zdrowotne z dnia 16.06.2014 r. w zakresie programu 

profilaktyki raka szyjki macicy etap diagnostyczny otrzymał wynagrodzenie za okres 

01.07.2014 r. – 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 58.232,50 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 138-190, 415-417) 

Dyrektor COZL w piśmie z dnia 24.03.2016 r. wyjaśnił, że przedstawienie danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym wynikało z przedstawienia takich danych przez 

Kierownika OPP do Działu Statystyki Medycznej, który przygotowywał ofertę. 

(dowód: akta kontroli, str. 402,405,451) 

4. COZL z opóźnieniem wynoszącym od jednego do dziewięciu miesięcy 

przekazywał do Lubelskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura 

Rejestracji karty zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N-1a), co było niezgodne 

z postanowieniami rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej wydawanych na: 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 

rok określających termin przekazania ww. kart do 15 dnia miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

Kierownik OPP wyjaśniła, że „Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w latach 2011-2015 

przekazywał do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów – obecnie Lubelskiego 

Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji karty zgłoszeń nowotworu 

złośliwego (druk MZ/N-1a) w sekwencjach wykrywalności obejmujących zazwyczaj 

okresy dłuższe niż jeden miesiąc, bez adnotacji, w którym miesiącu 

sprawozdawanego okresu doszło do wykrycia nowotworu. Pracownik obecnie 

zajmujący się kwestią sprawozdawczości, jak i pozostały personel sekretariatu 

został przeszkolony z zakresu zapisów stosownych aktów prawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem obowiązku sprawozdawczego do 15-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni.” 

(dowód: akta kontroli, str. 577-604) 

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 Kontroli26, wnosi o: 

1. Podawanie w ofertach składanych w konkursach do LOW NFZ danych 

zgodnych ze stanem rzeczywistym. 

2. Terminowe przekazywaniu do Lubelskiego Rejestru Nowotworów – 

Wojewódzkiego Biura Rejestracji kart zgłoszenia nowotworu złośliwego. 

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na pobieraniu materiału do 

przesiewowych badań cytologicznych, w miejscu zgodnym z zawartą w tym 

zakresie umową z NFZ. 

4. Sporządzanie i wydawanie pacjentkom, u których zdiagnozowano raka szyjki 

macicy lub raka piersi, kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                           
25 Nr 03-00-02952-14-15/03-14-10-02952-01 
26 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej: „ustawa o NIK” 
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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. 

  

  

 

 Dyrektor  

Mirosław Bortacki 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

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

Podpis podpis 
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