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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 Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98524 z dnia 29 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Centrum Medyczne Luxmed Spółka z o.o., 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5 (dalej: 

„CM Luxmed” lub „Spółka”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Mirosław Jakubczak, Prezes Zarządu Spółki od dnia 29 kwietnia 1999 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-15) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 

działalność CM Luxmed Sp. z o.o. w zbadanym zakresie. 

 

W latach 2011-2015 CM Luxmed udzielało świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

programów profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy zgodnie  

z umowami zawartymi z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia (dalej: „LOW NFZ”). 

Personel udzielający świadczeń medycznych oraz sprzęt znajdujący się na 

wyposażeniu pracowni i laboratorium CM Luxmed spełniały warunki wymagane do 

realizacji ww. programów, określone w załącznikach do rozporządzeń Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych2 

oraz zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne3. 

Świadczenia medyczne w zakresie ww. programów realizowane były zgodnie  

z planem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem przez personel oraz 

podwykonawców wskazanych w umowie z LOW NFZ. Pacjentkom umożliwiono 

                                                           
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 Z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1505 ze zm.), z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1422), z dnia 30 sierpnia 2009 r. 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1148 ze zm.). 
3 Załączniki nr 3 i 4 do zarządzeń: Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 r. (NFZ Nr 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), Nr 57/2009/DSOZ z dnia 
29 października 2009 r. (NFZ Nr 8, poz. 57 ze zm.) 
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wykonywanie badań w ramach ww. Programów oraz stworzono możliwość 

umawiania się na wizytę drogą elektroniczną. 

Pacjentki zgłaszające się na badania lub wizyty do CM Luxmed były informowane  

o możliwości wykonania bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. 

Sprzyjało temu stworzenie przez Zarząd Spółki wewnętrznego systemu 

motywacyjnego dla pracowników rejestracji, za zapisanie pacjentki na bezpłatne 

badania realizowane przez Spółkę w ramach programów profilaktyki raka piersi  

i raka szyjki macicy. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieterminowego wypełniania i przekazywania do Wojewódzkiego Rejestru 

Nowotworów kart zgłoszenia nowotworu złośliwego, 

 niewydania jednej z pacjentek, u której w trakcie przeprowadzonego w dniu 

12 listopada 2015 r. badania mammograficznego zdiagnozowano raka piersi, 

karty diagnostyki i leczenia onkologicznego; 

 zlecania badań histopatologicznych materiału pobranego podczas biopsji 

gruboigłowej lub pobranych wycinków w trakcie badania kolposkopowego 

uczelni medycznej, która w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej4, nie była podmiotem leczniczym i nie figurowała  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez 

Wojewodę Lubelskiego, a tym samym, zgodnie z art. 103 tej ustawy, nie 

posiadała legitymacji prawnej do udzielania, jako podwykonawca świadczeń 

zdrowotnych, jakimi były badania histopatologiczne wykonywane w ramach 

programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi; 

 rozliczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dalej: „aos”) 

świadczeń polegających na pobraniu materiału do przesiewowego badania 

cytologicznego od 40 pacjentek, które spełniały kryteria kwalifikacji do programu 

profilaktyki raka szyjki macicy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i rzetelność realizacji umów zawartych  
z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia w rodzaju profilaktyczne programy 
zdrowotne raka szyjki macicy i raka piersi 

 
1. W badanym okresie CM Luxmed udzielało świadczeń opieki zdrowotnej  

w ramach programu profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym i pogłębionej 

diagnostyki oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy w etapie 

podstawowym5, diagnostycznym i pogłębionej diagnostyki, na podstawie umów 

zawartych z LOW NFZ6. 

                                                           
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm. 
5 W ramach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Nr 03-00-00227-11-14 (03-11-02-00227-05 z dnia 31 
grudnia 2010 r. 
6 Były to następujące umowy: nr 03-00-00227-11-09 (03-11-10-00227-03) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
profilaktyczne programy zdrowotne z dnia 28 grudnia 2010 r., wraz z aneksami (umowa ta obowiązywała do 30 czerwca  
2014 r.); nr 03-00-00227-14-14/03-14-10-00227-01 o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – profilaktyczne programy 
zdrowotne z dnia 16 czerwca 2014 r., wraz z aneksami; Nr 03-00-00227-11-14 (03-11-02-00227-05 o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 31 grudnia 2010 r., wraz z aneksami; Nr 03-00-00227-13-17 
(03-13-01-00227-01) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 31 grudnia 
2012 r., wraz z aneksami.   
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Aktualnie obowiązująca umowa o udzielanie świadczeń medycznych7, m.in.  

w zakresach: programu profilaktyki raka szyjki macicy – etapu: diagnostycznego 

i pogłębionej diagnostyki oraz programu profilaktyki raka piersi – etapu: 

podstawowego i pogłębionej diagnostyki, została zawarta przez CM Luxmed  

z LOW NFZ w dniu 16 czerwca 2014 r. na okres od 1 lipca 2014 r. do 

30 czerwca 2017 r. Do dnia 31 grudnia 2015 r. do przedmiotowej umowy strony 

zawarły 16 aneksów, którymi dokonano m.in. zmian dotyczących dostępności 

udzielania świadczeń (tj. zmiany godzin przyjęć pacjentek na badania  

w poszczególnych dniach tygodnia), składu osobowego personelu 

udzielającego świadczeń oraz zmian w planie rzeczowo-finansowym (zwiększeń 

lub zmniejszeń kwoty maksymalnego zobowiązania LOW NFZ wobec CM 

Luxmed  

z tytułu realizacji przedmiotowej umowy w danym okresie rozliczeniowym). 

2. Personel oraz sprzęt CM Luxmed spełniały warunki realizacji programów 

profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych. Pracownia Diagnostyki Obrazowej wyposażona była m.in.  

w: mammograf cyfrowy8, zestaw do wykonywania podstawowych testów kontroli 

jakości mammografii; zestaw do biopsji; dwa aparaty usg; stanowisko opisowe 

dla lekarza, natomiast Poradnia Ginekologiczno-Położnicza m.in. w kolposkop9, 

oraz w zestaw do pobierania wycinków. Na wyposażeniu Laboratorium 

Diagnostycznego Spółki znajdowały się m.in. trzy mikroskopy wysokiej jakości, 

w tym jeden umożliwiający uzyskanie powiększenia, co najmniej 400 razy oraz 

sprzęt do automatycznego barwienia i przykrywania preparatów cytologicznych. 

Dla wszystkich powyższych urządzeń prowadzone były paszporty techniczne,  

w których odnotowywano informacje o dokonanych przeglądach, naprawach  

i badaniach stanu technicznego. Wszystkie urządzenia w dniu oględzin były 

sprawne, posiadały aktualne przeglądy techniczne i zostały wykazane  

w harmonogramie-zasobach, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zawartej  

z LOW NFZ. 

Laboratorium Diagnostyczne CM Luxmed zostało w dniu 26 marca 2004 r. 

wpisane do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę 

Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem identyfikacyjnym 0321. 

Rozmazy cytologii ginekologicznej były oceniane przez personel CM Luxmed  

od 2006 r. według systemu Bethesda 2001. 

Przeprowadzone w Spółce w latach 2011-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki 

Koordynujące profilaktyczne programy raka szyjki macicy i raka piersi kontrole 

jakości badań cytologicznych oraz kontrole jakości badań mammograficznych,  

a także audyt kliniczny zdjęć mammograficznych, każdego roku zakończyły się 

wynikiem pozytywnym oraz zaliczeniem audytu. 

(dowód: akta kontroli str. 201-211, 221-238, 248-255, 259, 285-286, 289-295 i 383-

390) 

3. CM Luxmed realizował świadczenia w zakresie programów profilaktyki raka 

szyjki macicy i raka piersi zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, wykazami 

osób udzielających świadczeń oraz wykazami podwykonawców. Badania 

histopatologiczne materiału pobranego podczas biopsji gruboigłowej lub 
                                                           
7 Nr 03-00-00227-14-14/03-14-10-00227-01, zawarta w dniu 16 czerwca 2014 r. 

8 Wyprodukowany w 2014 r. (zainstalowany i uruchomiony w dniu 9 stycznia 2015 r.).  

9 Wyprodukowany w 2015 r. (zainstalowany i uruchomiony w dniu 22 grudnia 2015 r.). 
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pobranych wycinków w trakcie badania kolposkopowego Spółka zlecała dwóm 

podwykonawcom, tj. uczelni medycznej oraz niepublicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej, z którymi miała zawarte umowy i które wykazane były w ofercie 

oraz w umowie zawartej z LOW NFZ. W latach 2011-2015 CM Luxmed zleciło 

uczelni medycznej wykonanie ogółem 81 ocen histopatologicznych (kolposkopia  

z wycinkami) w związku z realizacją przez Spółkę programu profilaktyki raka 

szyjki macicy – etapu pogłębionej diagnostyki, natomiast niepublicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej sześciu takich ocen (po trzy w 2011 i 2012 roku). 

(dowód: akta kontroli str. 17-197, 256-258, 473-474 i 494) 

4. Do umowy zawartej przez CM Luxmed z LOW NFZ w dniu 16 czerwca 2014 r., 

na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka 

szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi, strony zawarły 16 aneksów 

(do 31 grudnia 2015 r.). Aneksami tymi dokonano m.in. zmian  

w harmonogramie-zasobach oraz w planie rzeczowo-finansowym. Zmian  

w harmonogramie-zasobach dokonywano za pomocą udostępnionej przez LOW 

NFZ aplikacji informatycznej pn. System Zarządzania Obiegiem Informacji 

(SZOI), natomiast zmian w planie rzeczowo-finansowym (dotyczyło  

to zwiększeń oraz zmniejszeń liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty 

zobowiązania LOW NFZ wobec Spółki w poszczególnych zakresach 

świadczeń) dokonywano składając pisemne wnioski do LOW NFZ10. 

(dowód: akta kontroli str. 89-197, 261-262 i 475-476) 

5. W umowie z LOW NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi 

określono m.in. limity ilościowe w zakresie zakontraktowanych ww. świadczeń 

na poszczególnych etapach ich realizacji. Jednocześnie, zgodnie  

z postanowieniami § 4 pkt 6 umowy, w przypadku, gdy wartość wykonanych 

przez CM Luxmed świadczeń przekroczyła lub zmniejszyła się w stosunku do 

kwoty zobowiązania LOW NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji umowy, strony 

dokonywały zwiększeń lub zmniejszeń liczby jednostek rozliczeniowych oraz 

kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń. Według Dyrektor 

ds. Medycznych, „w każdym przypadku przekroczenia ustalonych limitów na 

wniosek Spółki, LOW NFZ dostosowywał limity ustalone w umowie do liczby 

faktycznie wykonanych świadczeń. Kontrakt był sukcesywnie dostosowywany 

do liczby faktycznie wykonanych w danym okresie badań, dlatego też w latach 

2011-2015 nie wystąpiła sytuacja wykonania kontraktu już w I kwartale danego 

roku. Zwiększenie kontraktu następowało bezpośrednio po złożeniu wniosku 

o rozliczenie świadczeń nadwykonanych, a wnioski o zwiększenie limitu były 

generowane z SIMP w oparciu o ilość badań faktycznie wykonanych 

z uwzględnieniem prognozy ich wykonania w następnych okresach 

rozliczeniowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 89-197 i 239) 

6. W badanym okresie świadczenia medyczne w zakresie programów profilaktyki 

raka szyjki macicy oraz raka piersi, były realizowane przez CM Luxmed, 

zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej z LOW NFZ i 

zgodnie  

z rozkładem czasu pracy pracowni i poradni, w której udzielane były 

przedmiotowe świadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 89-197, 205-208, 239 i 475-476) 

                                                           
10  Generowane z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (dalej: ”SIMP”). 
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7. W poszczególnych latach badanego okresu, liczba i wartość zakontraktowanych 

przez CM Luxmed świadczeń w ramach programu profilaktyki raka piersi 

odpowiadała liczbie i wartości wykonanych świadczeń w tym zakresie  

i wynosiła: 

a) w etapie podstawowym: 

 w 2011 r. - 46.017 jednostek rozliczeniowych o wartości 372.737,70 zł, 

 w 2012 r. - 45.045 jednostek o wartości 364.864,50 zł, 

 w 2013 r. - 41.805 jednostek o wartości 338.620,50 zł, 

 w 2014 r. - 40.842 jednostek o wartości 330.820,20 zł, 

 w 2015 r. - 37.577 jednostek o wartości 304.211,70 zł. 

b) w etapie pogłębionej diagnostyki: 

 w 2011 r. - 2.840 jednostek rozliczeniowych o wartości 23.004 zł, 

 w 2012 r. - 2.272 jednostek o wartości 18.403,20 zł, 

 w 2013 r. - 1.989 jednostek o wartości 16.110,90 zł, 

 w 2014 r. - 3.609 jednostek o wartości 29.232,90 zł, 

 w 2015 r. - 4.494 jednostek o wartości 36.401,40 zł. 

Kwota środków otrzymanych z LOW NFZ była równa liczbie i wartości 

świadczeń zakontraktowanych i wykonanych przez Spółkę w ramach programu 

profilaktyki raka piersi. 

W przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy, liczba i wartość 

zakontraktowanych przez CM Luxmed świadczeń: 

a) w etapie podstawowym – odpowiadała liczbie i wartości wykonanych 

świadczeń w tym zakresie w 2011 r. (3.648 jednostek rozliczeniowych  

o wartości 32.832 zł, w 2012 r. (3.447 jednostek o wartości 33.435,90 zł)  

i w 2015 r. (1.636 jednostek o wartości 15.869,20 zł), natomiast w 2013 r.  

i w 2014 r. liczba i wartość wykonanych świadczeń była niższa od 

zakontraktowanej i wynosiła: 

 w 2013 r. - 3.519 jednostek rozliczeniowych o wartości 34.134,30 zł, 

podczas gdy zakontraktowanych było 3.653 jednostek o wartości 

35.434,10 zł, 

 w 2014 r. - 1.632 jednostek o wartości 15.830,40 zł, podczas gdy 

zakontraktowanych było 1.654 jednostek o wartości 16.043,80 zł.  

b) w etapie diagnostycznym liczba i wartość zakontraktowanych świadczeń 

odpowiadała liczbie i wartości wykonanych świadczeń w tym zakresie  

i wynosiła: 

 w 2011 r. – 31.479 jednostek rozliczeniowych o wartości 283.311 zł, 

 w 2012 r. – 26.121 jednostek o wartości 235.089 zł, 

 w 2013 r. – 24.879 jednostek o wartości 223.911 zł, 

 w 2014 r. – 19.190 jednostek o wartości 172.710 zł, 

 w 2015 r. – 17.005 jednostek o wartości 137.740,50 zł. 

c) w etapie pogłębionej diagnostyki liczba i wartość zakontraktowanych 

świadczeń odpowiadała liczbie i wartości wykonanych świadczeń w tym 

zakresie i wynosiła: 

 w 2011 r. – 674 jednostek rozliczeniowych o wartości 6.066 zł, 

 w 2012 r. – 451 jednostek o wartości 4.059 zł, 

 w 2013 r. – 417 jednostek o wartości 3.753 zł, 

 w 2014 r. – 403 jednostek o wartości 3.627 zł, 

 w 2015 r. – 189 jednostek o wartości 1.530,90 zł. 
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Kwota otrzymanego w ww. latach wynagrodzenia z LOW NFZ była równa liczbie 

i wartości świadczeń faktycznie wykonanych przez Spółkę w ramach programu 

profilaktyki szyjki macicy, za wyjątkiem: 

 sześciu jednostek rozliczeniowych o wartości 54 zł za świadczenia 

zrealizowane w etapie podstawowym w 2011 r., 

 sześciu jednostek rozliczeniowych o wartości 54 zł za świadczenia 

zrealizowane w etapie diagnostycznym w 2011 r., 

 78 jednostek rozliczeniowych o wartości 702 zł za świadczenia 

zrealizowane w etapie diagnostycznym w 2013 r., 

 dwóch jednostek rozliczeniowych o wartości 22,50 zł za świadczenia 

zrealizowane w etapie diagnostycznym w 2014 r., 

 15 jednostek rozliczeniowych o wartości 121,50 zł za świadczenia 

zrealizowane w etapie diagnostycznym w 2015 r., 

za które LOW NFZ nie zapłacił CM Luxmed, ponieważ badania zostały 

wykonane osobom nieubezpieczonym lub zostały wykonane na przełomie 

okresów rozliczeniowych, np. próbę pobrano w grudniu, a oceny dokonano  

w styczniu. Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że „badania nierozliczone 

stanowiły koszt Spółki i z uwagi na ich niską wysokość nie podejmowano 

działań celem uzyskania z LOW NFZ zapłaty za wykonane świadczenia”. 

Należności za wykonane świadczenia w ramach programów profilaktyki raka 

szyjki macicy i raka piersi były przekazywane Spółce przez LOW NFZ 

terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 214-217 i 260) 

8. W latach 2011-2015 ramach programu profilaktyki raka piersi w CM Luxmed 

zbadano 23.474 kobiety, w tym: 5.113 w 2011 r., 5.005 w 2012 r., 4.645 w 2013 

r., 4.538 w 2014 r. i 4.173 w 2015 r. Wynik badania prawidłowy  

(w normie) stwierdzono u 15.650 (66,7 %) kobiet, w tym u: 3.624 w 2011 r., 

3.462 w 2012 r., 3.028 w 2013 r., 2.849 w 2014 r. i 2.687 w 2015 r., natomiast 

nieprawidłowy (od zmiany łagodnej do zmiany złośliwej) u 7.824 (33,3%), w tym 

u: 1.489 w 2011 r., 1.543 w 2012 r., 1.617 w 2013 r., 1.689 w 2014 r.  

i 1.486 w 2015 r. Do etapu pogłębionej diagnostyki skierowano 973 kobiety,  

w tym: 221 w 2011 r., 178 w 2012 r., 190 w 2013 r., 199 w 2014 r. i 185 w 2015 

r. Stan przedrakowy rozpoznano (zmiana podejrzana po etapie pogłębionej 

diagnostyki) u 380 kobiet, w tym u: 83 w 2011 r., 64 w 2012 r., 27 w 2013 r., 

109 w 2014 r. i 97 w 2015 r., natomiast raka piersi rozpoznano u 39 pacjentek,  

w tym u: czterech w 2011 r., ośmiu w 2012 r., sześciu w 2013 r., czterech  

w 2014 r. i 17 w 2015 r. 

W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy w CM Luxmed zbadano 

5.213 kobiet, w tym: 1.214 w 2011 r., 1.149 w 2012 r., 1.173 w 2013 r., 842  

w 2014 r. i 835 w 2015 r. Wynik prawidłowy (ujemny) stwierdzono u 5.137 

(98,5%) kobiet, w tym u: 1.199 w 2011 r., 1.122 w 2012 r., 1.156 w 2013 r., 836 

w 2014 r. i 824 w 2015 r., natomiast nieprawidłowy (dodatni) u 76 (1,5%), w tym 

u: 15 w 2011 r., 27 w 2012 r., 17 w 2013 r., sześciu w 2014 r. i 11 w 2015 r. Do 

etapu pogłębionej diagnostyki skierowano 49 kobiet, w tym: 11 w 2011 r., 16  

w 2012 r., 12 w 2013 r., dwie w 2014 r. i osiem w 2015 r. Stan przedrakowy  

(z wynikiem cytologii CIN II, ASCUC lub HASIL) rozpoznano u 63 kobiet, w tym 

u: 15 w 2011 r., 23 w 2012 r., 12 w 2013 r., czterech w 2014 r. i dziewięciu  

w 2015 r., natomiast raka szyjki macicy rozpoznano u 18 kobiet, w tym  

u: dziewięciu w 2011 r., trzech w 2012 r., trzech w 2013 r. i trzech w 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 198-199) 
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Wyniki badań w programie profilaktyki raka piersi w etapie podstawowym były 

odbierane przez pacjentki osobiście lub były wysyłane pocztą listem poleconym 

(z uwagi na to, że odsyłane były również wyniki badań, które pacjentki 

dostarczyły z wcześniejszych mammografii i których lekarz radiolog potrzebował 

celem porównania). W przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy 

wyniki badań w etapie podstawowym były odbierane przez pacjentki osobiście 

lub były wysyłane pocztą listem zwykłym. Pacjentki, u których było wskazanie 

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 CM Luxmed otrzymywały wynik wraz z wykazem 

ośrodków, do których mogły się zgłosić na bezpłatną kontynuację badań. 

(dowód: akta kontroli str. 296) 

9. CM Luxmed przekazywało do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów karty 

zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N-1a), które zostały wypełnione przez 

lekarzy wykonujących w CM Luxmed badania cytologiczne lub 

mammograficzne. Karty te przekazane zostały w 36 przypadkach (na 57)  

w terminie określonym w załączniku do rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 

programu badań statystycznych statystyki publicznej wydanych na: 2011, 2012, 

2013, 2014 i 2015 rok11, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym rozpoznano chorobę, natomiast w 21 przypadkach po tym terminie, 

a okres zwłoki wynosił: od jednego do 34 dni (w 13 przypadkach) i od 203 do 

432 dni (w ośmiu przypadkach).  

We wszystkich 57 przypadkach - pacjentki, u których stwierdzono nowotwór 

złośliwy raka piersi lub szyjki macicy zostały skierowane do szpitala lub do 

poradni specjalistycznej onkologicznej. Skierowania te były wystawiane:  

w dniu badania kończącego cykl diagnostyczny (w pięciu przypadkach), po 

upływie od jednego do 14 dni od dnia badania kończącego cykl diagnostyczny 

(w 35 przypadkach) i po upływie od 15 do 53 dni od dnia badania kończącego 

cykl diagnostyczny (w 17 przypadkach). 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że czas ten był uzależniony m.in. od 

zgłaszalności pacjentek (w przypadku np. zalecenia dalszej diagnostyki), czy od 

czasu oczekiwania na wynik badania potwierdzającego lub wykluczającego 

nowotwór (tj. badania histopatologicznego itd.). 

(dowód: akta kontroli str. 263-284 i 296-299) 

10. W badanym okresie świadczenia medyczne w zakresie programów profilaktyki 

raka szyjki macicy oraz raka piersi były wykonywane w CM Luxmed przez 

personel spełniający warunki określone w obowiązujących w tym zakresie 

załącznikach do rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych12. Według stanu na dzień 

31 grudnia 2015 r., świadczenia medyczne w ramach programu profilaktyki raka 

szyjki macicy były udzielane: 

 w etapie podstawowym przez ośmiu lekarzy specjalistów w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii, zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, w wymiarze, w przeliczeniu od 0,05 do 0,34 etatu; 

                                                           
11Tj. rozporządzeń: z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1594 ze zm.), z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 
1030 ze zm.), z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1391 ze zm.), z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz.1159 ze zm.) oraz 
z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U.  poz. 1330 ze zm.). 
12 Załącznik do rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  
z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1505 ze zm.), z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1422) i z dnia 30 sierpnia 2009 r. 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1148 ze zm.). 
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 w etapie diagnostycznym przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie 

patomorfologii oraz diagnostę laboratoryjnego (specjalistę cytomorfologii), 

zatrudnionych na podstawie ww. umów w wymiarze, w przeliczeniu od 0,21 

do 0,34 etatu; 

 w etapie pogłębionej diagnostyki przez dwóch lekarzy specjalistów  

w dziedzinie położnictwa i ginekologii, zatrudnionych na takiej samej 

podstawie, w wymiarze, w przeliczeniu 0,02 i 0,26 etatu. 

Natomiast świadczenia medyczne w ramach programu profilaktyki raka piersi 

były udzielane: 

 w etapie podstawowym przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie 

radiologii i diagnostyki obrazowej, zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych w wymiarze, w przeliczeniu, 0,20 i 0,24 etatu 

i przyjmujących pacjentki w Poradni Położniczo Ginekologicznej Spółki przy 

ul. Koncertowej 4D w Lublinie; czterech techników elektroradiologii, 

przeszkolonych w zakresie kontroli jakości w mammografii13, zatrudnionych 

na podstawie ww. umów w wymiarze, w przeliczeniu, od 0,10 do 1,35 etatu, 

oraz przez trzy osoby do obsługi skryningu, zatrudnionych na takiej samej 

podstawie w wymiarze od 0,10 do 0,25 etatu; 

 w etapie pogłębionej diagnostyki przez pięciu lekarzy specjalistów  

w dziedzinie onkologii klinicznej, zatrudnionych na podstawie umów  

cywilnoprawnych w wymiarze, w przeliczeniu, od 0,05 do 0,08 etatu oraz 

przez czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki 

obrazowej, zatrudnionych na takiej samej podstawie w wymiarze, 

w przeliczeniu, od 0,13 do 0,89 etatu. 

Wykonywanie badań histopatologicznych z materiału pobranego podczas 

biopsji gruboigłowej lub z pobranych wycinków w trakcie badania 

kolposkopowego Spółka zlecała dwóm podwykonawcom, tj. uczelni medycznej 

oraz niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z którymi miała zawarte 

umowy na wykonywanie takich badań. 

Osoby udzielające na dzień 31 grudnia 2015 r. w CM Luxmed świadczeń 

medycznych w ramach programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi 

oraz podwykonawcy zostali wykazani w ofercie oraz w załącznikach nr 2 i 3 do 

umów zawartych z LOW NFZ. 

W poszczególnych latach badanego okresu w laboratorium diagnostycznym 

Spółki wykonywano następującą ilość badań cytologii ginekologicznej: 19.812  

w 2011 r., 18.525 w 2012 r., 18.204 w 2013 r., 18.707 w 2014 r. i 18.203 badań 

w 2015 r., a każda z osób personelu dokonująca oceny preparatów 

wykonywała, co najmniej 7.000 badań cytologicznych, w tym, co najmniej 4.000 

badań cytologii ginekologicznej rocznie14. 

Lekarze zatrudnieni w pracowni mammograficznej CM Luxmed i udzielający  

w latach 2011-2015 świadczeń medycznych w ramach programu wczesnego 

wykrywania raka piersi dokonywali oceny od 4.791 do 5.770 mammografii 

skryningowej rocznie, a każdy technik elektroradiologii wykonywał, co najmniej 

1.000 mammografii rocznie, co było zgodne z wymaganiami określonymi przez 

Prezesa NFZ w zarządzeniach w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne15. 

                                                           
13 Były to szkolenia prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program lub inną jednostkę zgodnie z programem 
zatwierdzonym przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. 
14 Dane te zostały również potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonych w latach 2011-2015 w CM Luxmed przez WOK.  
15 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 
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(dowód: akta kontroli str. 17-197, 201-208 i 248-259) 

11. CM Luxmed umożliwiało od 2011 r. pacjentkom zainteresowanym wykonaniem 

m.in. badań mammograficznych oraz cytologicznych, umawianie się na wizyty 

drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową16, co wypełniało dyspozycje  

art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych17. Na stronie tej 

zamieszczone były m.in. informacje dla pacjentek o warunkach, na jakich 

realizowane są świadczenia gwarantowane w ramach programów profilaktyki 

raka szyjki macicy i raka piersi, w tym m.in. informacje o warunkach kwalifikacji 

lub o wyłączeniach z danego programu. 

Celem zwiększenia ilości wykonywanych w ramach ww. programów badań 

mammograficznych i cytologicznych Spółka podejmowała działania 

informacyjne i marketingowe. Zamieszczano m.in. informacje o możliwości 

wykonania takich bezpłatnych badań w wydawanym przez siebie magazynie 

„Luxmed”, na stronie internetowej Spółki oraz w prasie lokalnej. Pacjentki 

(zadeklarowane w CM Luxmed do świadczeń w ramach Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej), były również telefonicznie informowane o możliwości bezpłatnego 

wykonania badań cytologicznych i mammograficznych. Zarząd Spółki stworzył, 

również wewnętrzny system motywacyjny dla pracowników rejestrujących 

pacjentów, w którym miała znaczenie ilość zaproszonych lub zarejestrowanych 

pacjentek na badania cytologiczne lub mammograficzne realizowanych przez 

CM Luxmed w ramach programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że „Spółka była informowana przez 

Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące programy raka szyjki macicy i raka piersi 

oraz poprzez komunikaty ogłaszane w SIMP, o możliwości wprowadzania do 

aplikacji SIMP zapotrzebowania na zaproszenia na badania profilaktyczne. 

Każdy świadczeniodawca (w tym CM Luxmed) mógł w SIMP zaplanować dla 

każdego miejsca udzielania świadczeń określoną liczbę zaproszeń dla 

potencjalnych pacjentek. Ilość ta była oszacowywana według możliwości 

danego ośrodka. Plan wysyłki zaproszeń można było zrobić na cały rok  

z podziałem na konkretne tygodnie. Po zatwierdzeniu takiego planu WOK 

realizował wysyłkę zaproszeń do podporządkowanej populacji kobiet  

i decydował o ilości faktycznie wysyłanych zaproszeń”. 

(dowód: akta kontroli str. 214, 473-476 i 490-491) 

12. Zapisy pacjentek na badania realizowane w ramach programów profilaktyki raka 

szyjki macicy i raka piersi odbywały się w CM Luxmed na bieżąco. Pacjentki nie 

oczekiwały na badanie/wizytę. Spółka nie wyznaczała również określonych dni 

do przyjmowania pacjentek na takie badania. Były one przyjmowane codziennie  

w godzinach pracy w pracowni diagnostyki obrazowej oraz w dwóch poradniach 

ginekologiczno-położniczych. 

Procedura wykonania badania mammograficznego odbywała się zgodnie  

z warunkami realizacji programu profilaktyki raka piersi. Każda pacjentka przy 

ustalaniu terminu badania była informowana o konieczności przyniesienia 

zdjęcia mammograficznego z poprzednich rund skryningu w celu porównania. 

Panie zgłaszające się na badania były rejestrowane w systemie informatycznym 

(SIMP) udostępnionym przez NFZ i weryfikowane czy kwalifikują się do objęcia 

programem. Pacjentki przed wykonaniem badania otrzymywały do wypełnienia 

                                                                                                                                                    
57/2009/DSOZ z dnia 29 października 2009 r. (NFZ Nr 8, poz. 57 ze zm.) w sprawie określenia warunków zaw ierania  
i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. 
16 www.luxmed.lublin.pl 
17 Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. 
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ankietę określoną w programie. Technik RTG przed wykonaniem badania 

sprawdzał kompletność danych wpisanych w ankiecie, wyjaśniał pacjentce 

ewentualne wątpliwości, odbierał od pacjentki zdjęcie wcześniej wykonane do 

porównania i wprowadzał ankietę do SIMP. Po wykonaniu badania 

mammograficznego lekarze radiolodzy opisywali zdjęcie w aplikacji SIMP  

w dwóch ocenach. Lekarz opisujący jako drugi kończył badanie drukując karty 

badania mammograficznego. Jeśli wynik był prawidłowy to wraz ze zdjęciami 

dostarczonym przez pacjentkę, był on wysyłany na adres jej zamieszkania. 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że na etapie podstawowym lekarz radiolog 

nie przeprowadzał wywiadu z pacjentkami ani też nie badał pacjentek. Jeśli 

wynik był nieprawidłowy pacjentkę badał natomiast lekarz onkolog, który zalecał 

dalszą diagnostykę w etapie pogłębionym. Dodała, że program nie wymagał 

obecności lekarza radiologa przy wypełnianiu ankiety. 

(dowód: akta kontroli str. 205-208, 475-476 i 482-483) 

13. Spółka prowadziła 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 filie oraz rodzaje świadczonych usług w szczególności 

(laboratorium i punkty pobrań, szkolenia, badania i zabiegi, stomatologia  

i ortodoncja, pracownia rtg, szczepienia, wizyty lekarskie, abonamenty 

medyczne, badania kliniczne, pozostałe przychody głównie najem 

pomieszczeń, reklama). 

CM Luxmed nie ewidencjonowało kosztów według programów profilaktycznych. 

Dlatego też nie było możliwe wydzielenie kosztów poniesionych na realizację 

profilaktycznych programów raka szyjki macicy oraz raka piersi. Nie 

dokonywano również kalkulacji kosztów w takim układzie. 

(dowód: akta kontroli str. 214 i 240-246) 

14. CM Luxmed realizując w latach 2011-2015 programy profilaktyki raka szyjki 

macicy i raka piersi wykonało następującą liczbę badań: 

a) w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy: 

 5.213 badań w etapie podstawowym, z tego: 1.214 w 2011 r., 1.149 w 2012 

r., 1.173 w 2013 r., 842 w 2014 r. i 835 w 2015 r., 

 41.911 badań w etapie diagnostycznym, z tego: 10.459 w 2011 r., 8.735  

w 2012 r., 8.272 w 2013 r., 7.724 w 2014 r. i 6.721 w 2015 r.; 

 106 badań w etapie pogłębionej diagnostyki, z tego: 30 w 2011 r., 21  

w 2012 r., 23 w 2013 r., 22 w 2014 r. i 10 w 2015 r. 

b) w ramach programu profilaktyki raka piersi: 

 23.474 badania w etapie podstawowym, z tego: 5.113 w 2011 r., 5.005  

w 2012 r., 4.645 w 2013 r.,4.538 w 2014 r. i 4.173 w 2015 r.; 

 1.879 badań w etapie pogłębionej diagnostyki, z tego: 362 w 2011 r. (w tym: 

189 usg piersi, 21 biopsji cienko i gruboigłowych, 152 zdjęć celowanych); 

304 w 2012 r. (w tym: 185 usg, 10 biopsji cienko i gruboigłowych, 109 zdjęć 
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celowanych); 280 w 2013 r. (w tym: 160 usg, siedem biopsji cienko  

i gruboigłowych, 113 zdjęć celowanych); 436 w 2014 r. (w tym: 253 usg, 32 

biopsji cienko i gruboigłowych, 151 zdjęć celowanych) i 497 w 2015 r.  

(w tym: 306 usg, 46 biopsji cienko i gruboigłowych, 145 zdjęć celowanych). 

 (dowód: akta kontroli str. 218) 

15. W ramach umów w zakresie aos, CM Luxmed wykonało w latach 2011-2015 

następującą liczbę badań: 

 691 badań cytologicznych, z tego: 37 w 2011 r., 122 w 2012 r., 162 w 2013 

r., 149 w 2014 r. i 221 w 2015 r.; 

 jedno badanie kolposkopowe w 2015 r.; 

 14 badań mammograficznych, z tego: po jednym w 2011 i 2012 roku, po 

pięć w 2013 i w 2014 roku oraz dwa w 2015 r.; 

 212 badań usg piersi, z tego: 19 w 2011 r., 25 w 2012 r., 44 w 2013 r., 63  

w 2014 r. i 61 w 2015 r. 

Na zasadach komercyjnych (płatnych przez pacjentów, wykonywanych dla firm 

ubezpieczeniowych, abonamentowych, poza kontraktem z NFZ), CM Luxmed  

w badanych okresie wykonało: 

 51.331 badań cytologicznych, z tego: 9.300 w 2011 r., 9.568 w 2012 r., 

9.988 w 2013 r., 11.071 w 2014 r. i 11.404 w 2015 r.; 

 2.213 badań kolposkopowych, z tego: 268 w 2011 r., 395 w 2012 r., 475  

w 2013 r., 445 w 2014 r. i 630 w 2015 r.; 

 6.650 badań mammograficznych, z tego: 1.107 w 2011 r., 1.159 w 2012 r., 

1.290 w 2013 r.,1.387 w 2014 r. i 1.707 w 2015 r.; 

 28.173 badań usg piersi, z tego: 4.565 w 2011 r., 4.646 w 2012 r., 5.518  

w 2013 r., 6.523 w 2014 r. i 6.921 w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 219-220) 

Spośród 691 badań cytologicznych przeprowadzonych w latach 2011-2015  

w ramach aos - 275 zostało wykonanych pacjentkom kwalifikującym się 

wiekowo (25-59 lat) do programu profilaktyki raka szyjki macicy. Z tego w 235 

(85,4%) przypadkach pacjentki nie spełniały wymagań programu, tj. miały już 

wykonane badania cytologiczne w ciągu ostatnich 36 miesięcy i nie były 

obciążone czynnikami ryzyka, natomiast w 40 przypadkach (14,6%) spełniały  

w dniu badania warunek objęcia programem profilaktyki raka szyjki macicy  

w etapie podstawowym dotyczącym wieku (25-59 lat) i braku wykonanego 

badania cytologicznego w ciągu ostatnich 36 miesięcy. 

Badania mammograficzne przeprowadzone w latach 2011-2015 w ramach aos 

(14), zostały natomiast wykonane pacjentkom poniżej 50 roku życia,  

tj. kobietom, które ze względu na wiek nie spełniały kryteriów programu 

profilaktyki raka piersi. 

(dowód: akta kontroli str. 473-482) 

16. W okresie objętym kontrolą LOW NFZ nie przeprowadzał w CM Luxmed kontroli 

realizacji umów w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych raka szyjki 

macicy i raka piersi. 

(dowód: akta kontroli str. 475-476) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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1. Nieterminowe wypełnianie i przekazywanie kart zgłoszeń nowotworu złośliwego 

(MZ/N-1a) do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów, co było niezgodne  

z postanowieniami rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań 

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

i 2015 rok18. Spośród 57 sporządzonych i przekazanych kart do Wojewódzkiego 

Rejestru Nowotworów, 21 (36,8%) zostało wypełnionych i przekazanych po 

terminie określonym w załączniku do ww. rozporządzeń Rady Ministrów, a okres 

zwłoki wynosił: od jednego do 34 dni (w 13 przypadkach) i od 203 do 432 dni  

(w pozostałych ośmiu). 

Podkreślić należy, że na obowiązek terminowego przekazywanie kart zgłoszeń 

nowotworu złośliwego do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów (do 15 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoznano chorobę), 

wskazywał Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego 

wykrywania raka piersi, w piśmie skierowanym do Spółki w 2011 r.19. 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że opóźnienia w wypełnianiu  

i przekazywaniu kart nowotworowych do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów 

były spowodowane niedopatrzeniem i błędami pracowników administracyjnych 

CM Luxmed. Poinformowała, że formalność ta nie miała jednak wpływu na tryb 

postępowania z pacjentkami, gdyż zostały one bezpośrednio po zakończeniu 

programu przekierowane do dalszego postępowania leczniczego w szpitalu lub  

w przychodni onkologicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 263-274) 

2. Niewydanie pacjentce, u której w trakcie przeprowadzonego w dniu 12 listopada 

2015 r. badania mammograficznego zdiagnozowano raka piersi, karty 

diagnostyki i leczenia onkologicznego, co naruszało postanowienia art. 32a ust. 

1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Pacjentce tej wydano natomiast w dniu 30 listopada 2015 r. 

skierowanie do poradni onkologicznej. 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że z każdą pacjentką, która przechodziła 

przez etap pogłębionej diagnostyki w programach profilaktycznych raka piersi 

lub raka szyjki macicy postępowano w sposób określony  

w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Przedmiotowe zarządzenia 

Prezesa NFZ w zakresie wydawania karty diagnostyki i leczenia szpitalnego 

zostały doprecyzowane w 2015 r. W zarządzeniu Prezesa NFZ  

Nr 76/2015/DSOZ z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

profilaktyczne programy zdrowotne (obowiązującym od dnia 1 listopada 2015 

r.), określono m.in. konieczność wystawiania karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego pacjentkom uczestniczącym w ww. programach 

profilaktycznych. Ww. poinformowała, że obecnie w przypadkach rozpoznania 

nowotworu, każdy lekarz (z wykazu) ma możliwość wystawienia pacjentce karty 

diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 296) 

3. Zawarcie w dniu 2 stycznia 2012 r. umowy z uczelnią medyczną na 

wykonywanie m.in. badań histopatologicznych z materiału pobranego podczas 

biopsji gruboigłowej lub z pobranych wycinków w trakcie badania 
                                                           
18 Z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1594 ze zm.), z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 ze zm.),  
z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1391 ze zm.), z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz.1159 ze zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 
2014 r. (Dz. U.  poz. 1330 ze zm.). 
19 Pismo Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - Znak sprawy: COZL/OPP/4024/869/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. 
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kolposkopowego  

(tj. na podwykonawstwo świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów 

profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi), która w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie była podmiotem leczniczym i nie 

figurowała w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego, a tym samym, zgodnie z art. 103 tej 

ustawy, nie posiadała legitymacji prawnej do udzielania, jako podwykonawca 

świadczeń zdrowotnych, jakimi było wykonywanie badań histopatologicznych.  

W ramach ww. umowy uczelnia medyczna, jako podwykonawca dokonała  

w latach 2011-2015 dla CM Luxmed 81 ocen histopatologicznych w związku  

z realizacją przez Spółkę programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz jednej 

takiej oceny w związku z realizacją programu profilaktyki raka piersi. 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że „CM Luxmed od wielu lat współpracuje  

w tej sprawie z uczelnią medyczną”. Poinformowała, że „Spółka przystępując do 

kontraktowania spełniała wymagania określone prawnie w warunkach 

konkursowych, a wynikające ze świadczeń gwarantowanych oraz z zarządzeń 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Laboratorium CM Luxmed jest 

wpisane do Ewidencji Laboratoriów Diagnostycznych, a częściowy zakres 

oddany podwykonawcy zabezpieczony był zapisem o poddaniu się przez 

podwykonawcę w zakresie zleconego zadania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia”. Dodała, że „taki zapis występuje, tym bardziej, że umowa ta była 

formalnie konstruowana przez uczelnię medyczną”.  

(dowód: akta kontroli str. 257, 484-487 i 494) 

4. Rozliczenie pobranych od 40 pacjentek wymazów cytologicznych z szyjki macicy 

w ramach umowy aos, pomimo, że pacjentki te spełniały kryteria kwalifikacji do 

udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Naruszało to postanowienia  

§ 13 ust. 7 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna20 oraz poprzednie zarządzenia Prezesa 

NFZ w tej sprawie21. 

Dyrektor ds. Medycznych wyjaśniła, że „powyższa nieprawidłowość, była 

wynikiem niedopatrzenia lekarzy udzielających porady. Takie działanie nie było 

jednak celowe i nie miało na względzie uzyskanie jakichkolwiek korzyści, a wręcz 

wskazuje na dobrą opiekę nad pacjentkami, gdzie lekarze nie unikają 

wykonywania badań diagnostycznych we wszystkich koniecznych przypadkach 

uzasadnionych względami medycznymi”. 

(dowód: akta kontroli str. 475-483 i 490-492) 

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 Kontroli22, wnosi o: 

                                                           
20 NFZ, poz. 79 ze zm. 
21 Tj. § 12 ust. 5 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 82/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. ( NFZ, 

poz. 82 ze zm.), w załączniku 2B pkt 2 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 71/2012/DSOZ z dnia 7 listopada 2012 r. (NFZ, poz. 71 
ze zm.), w załączniku 5B pkt 2 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 81/2011/DSOZ z dnia 4 listopada 2011 r. (NFZ, Nr 47, poz. 81 
ze zm.), w załączniku 5B pkt. 2 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r. ( NFZ, Nr 20, poz. 29 
ze zm.).  
22 Dalej: „ustawa o NIK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1096). 

Wnioski pokontrolne 
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1. Terminowe przekazywanie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego do 

Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów. 

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

macicy lub raka piersi, kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

3. Zlecanie, w ramach umów o podwykonawstwo, wykonywania świadczeń 

zdrowotnych wyłącznie podmiotom, które spełniają wymogi do ich realizacji, 

określone w ustawie o działalności leczniczej. 

4. Rozliczanie w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy badań 

cytologicznych wykonywanych pacjentkom, które spełniają kryteria kwalifikacji do 

udziału w tym programie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

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

się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

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

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

wniosku pokontrolnego 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  

Edward Szempruch 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

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

podpis Podpis 
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