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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 

kontroli 
P/15/085 - Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki 

macicy w województwie lubelskim.  

Okres objęty 

kontrolą 
Lata 2011 – 2015. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontroler Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98523 z dnia 29 stycznia 2016 r.  

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

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (dalej: „WSS” lub „Szpital”), 

ul. Terebelska 57 – 65, 21-500 Biała Podlaska. 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Dyrektorem Szpitala od 25 czerwca 2004 r. jest Pan Dariusz Oleński (dalej: „Dyrektor”). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 6 – 8) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1 

działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji w latach 2011-2015 umów 

zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

(dalej „LOW NFZ”) w zakresie programów profilaktyki raka piersi i raka szyjki 

macicy. 

Powyższą ocenę uzasadnia m.in. realizowanie ww. programów przez personel 

o wymaganych kwalifikacjach z wykorzystaniem sprzętu medycznego, 

spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych2, co w programie 

profilaktyki raka piersi znalazło potwierdzenie w pozytywnych wynikach audytu 

klinicznego zdjęć mammograficznych, przeprowadzanego przez Wojewódzki 

Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 

(dalej: „WOK”). 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 niezapewnienia pacjentkom możliwości elektronicznego umawiania się 

na badania w ramach ww. programu, co naruszało postanowienia ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych3, 

 podawania nieprawdziwych informacji co do wykonywania wymaganej liczby 

badań cytologicznych w ofertach konkursowych składanych do LOW NFZ, 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych (Dz.U. poz. 1505 ze zm.) i poprzednio obowiązujących rozporządzeń w tej sprawie: z 6.12.2012 r. (Dz. U. 
poz.1422) oraz z 30.08.2009 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1148), dalej: „rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programów 
zdrowotnych”. 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. 
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 zawarcia umowy o podwykonawstwo z podmiotem, który nie spełniał wymogów 

ustawowych do realizacji świadczeń zdrowotnych, jakimi były badania 

diagnostyczne, 

 nierozliczenia w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, pobranego 

materiału cytologicznego od wszystkich pacjentek, które spełniały kryteria 

kwalifikacji. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i rzetelność realizacji umów zawartych 
z LOW NFZ w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne  

 
1.Szpital w latach 2011-2015 realizował świadczenia z zakresu programów 

profilaktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki raka piersi, w oparciu o zawarte 

z LOW NFZ umowy4 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju profilaktyczne 

programy zdrowotne, w ramach:  

 etapu diagnostycznego profilaktyki raka szyjki macicy, 

 etapu podstawowego profilaktyki raka piersi, 

 etapu pogłębionej diagnostyki profilaktyki raka piersi. 

Świadczenia z zakresu etapu podstawowego programu profilaktyki raka szyjki 

macicy5 udzielane były w oparciu o umowę w rodzaju ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej6, obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. (dalej: „umowa aos”). Etap 

ten realizowany był w Poradni Ginekologiczno – Położniczej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 62 – 101, 147 – 188) 

2. Świadczenia zdrowotne w ramach etapu podstawowego profilaktyki raka szyjki 

macicy, realizowane były przez osoby posiadające kwalifikacje określone 

w załączniku (poz. 2) do rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. W latach objętych kontrolą, 

wymazy cytologiczne pobierane były ogółem przez 12 lekarzy i dwie położne7. 

Świadczenia udzielane były zgodnie z harmonogramem określonym w obecnie 

obowiązującej umowie z LOW NFZ. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 

wyposażona była zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia8. 

                                                           
4 Umowa nr 03-00-00417-11-15 (03-11-10-00417-07) z 28 grudnia 2010 r. zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2011 r., aneks nr 03-00-00417-12-16 z 28 grudnia 2011 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., 
aneks nr 03-00-00417-13-08 z 18 grudnia 2012 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., 
aneks nr 03-00-00417-14-05 z 21 listopada 2013 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., 
umowa nr 03-00-00417-14-11 (03-14-10-00417-01) z 16 czerwca 2014 r. okres obowiązywania umowy od 1 lipca do 31 
grudnia 2014 r., aneks nr 03-00-00417-15-06 z 27 października 2014 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 
grudnia 2015 r. 
5 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – świadczenia o kodzie 5.05.00.0000060, 
zakres skojarzony ze świadczeniami w zakresie położnictwa i ginekologii. 
6 Umowa nr 03-00-00417-11-18 (03-11-02-00417-08) z 31 grudnia 2010 r. zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2011 r., aneks nr 03-00-00417-12-13 z 20 grudnia 2011 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., 
aneks nr 03-00-00417-13-01 z 18 grudnia 2012 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., aneks nr 
03-00-00417-14-08 z 21 listopada 2013 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., aneks nr 03-00-
00417-15-17 z 22 grudnia 2015 r. okres obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 
7 W 2011 r. trzy osoby (1,0 etat), w 2012 r jedna osoba (1,0 etat), w okresie 2013–2015 dwie osoby (2013 – 2014 1,15 etatu 
i w 2015 – 1,0 etat). 
8 Tj. w fotel ginekologiczny, jednorazowe wzierniki i szczoteczki. 
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Badania mikroskopowe materiału z szyjki macicy w etapie diagnostycznym 

wykonywane były w Zakładzie Patomorfologii Szpitala przez dwóch lekarzy 

specjalistów w dziedzinie patomorfologii (2 etaty), dodatkowo od 2 lutego 

do 30 czerwca 2015 r. zatrudniono diagnostę laboratoryjnego ze specjalizacją 

z cytomorfologii klinicznej. Wyniki badań cytologicznych formułowane były według 

systemu Bethesda 2001.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str.188, 195, 203 – 205, 368 – 375,393 – 399, 461–

503) 

Etap podstawowy programu profilaktyki raka piersi realizowany był zgodnie 

z wymogami określonymi w załączniku (poz.3) do rozporządzeń Ministra Zdrowia 

w sprawie programów zdrowotnych. Świadczenia udzielane były w pracowni badań 

mammograficznych przez dwóch lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki 

obrazowej9, posiadających odpowiednie i udokumentowane doświadczenie 

w dokonywaniu oceny mammografii skryningowej oraz w latach 2012 – 2015 przez 

pięciu techników elektroradiologii10. Wg stanu na 31 grudnia 2011 r. świadczenia 

wykonywało siedmiu techników eletroradiologów11, w pozostałych latach – pięciu12. 

którzy mieli ukończone szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości. 

We wszystkich latach objętych kontrolą, Szpital uzyskiwał pozytywne wyniki kontroli 

jakości badań mammograficznych oraz audytu klinicznego zdjęć 

mammograficznych, przeprowadzonych przez WOK. 

Świadczenia etapu pogłębionej diagnostyki raka piersi wykonywane były zgodnie 

z ustalonym w umowie z LOW NFZ harmonogramem, w pracowni USG, 

wyposażonej w odpowiednią aparaturę, przez lekarzy13 i techników14 

o kwalifikacjach wymaganych w programie. Szpital zapewnił dostęp do badań 

histopatologicznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 62–102, 188, 196, 202–205, 368–375, 461–488, 

504–518) 

3. W latach 2011 – 2015 wartość zakontraktowanych świadczeń w zakresie 

programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi wynosiła łącznie 

1.107 tys. zł15. Z tytułu realizacji ww. świadczeń, Szpital otrzymał z LOW NFZ środki 

w wysokości 969,9 tys. zł (87,6% kwoty zakontraktowanej)16. Łączna wysokość 

świadczeń zakontraktowanych i wykonanych w latach objętych badaniem 

przedstawiała się następująco: 

w Programie profilaktyki raka szyjki macicy: 

 etap podstawowy – 25,517 tys. zł, Szpital wykonał świadczenia o wartości 

14,8 tys. zł (tj. 58%)18, 

 etap diagnostyczny – 31819 tys. zł, Szpital wykonał świadczenia o wartości 

242,6 tys. zł (tj. 76,3%)20, 

w Programie profilaktyki raka piersi: 

                                                           
9 W latach 2011 – 2013 zatrudnionych w wymiarze 0,7 etatu, w pozostałych latach w wymiarze 1,04 etatu. 
10 W latach 2012 – 2013 zatrudnionych w wymiarze 0,82 etatu, w pozostałych latach – 1,04 etatu. 
11 W wymiarze 1,25 etatu. 
12 W latach 2012 – 2013 wymiarze etatu 0,82, w pozostałych latach w wymiarze 1,09 etatu. 
13 Etap ten był realizowany przez jednego lekarza ze specjalizacją w zakresie chemioterapii nowotworów (0,11 

etatu) oraz dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (w latach 2011 – 2013 

zatrudnionych w wymiarze 1,0 etatu, w pozostałych latach 0,66 etatu). Ogółem, w różnych okresach, świadczenia 

były udzielane przez sześciu lekarzy.  
14 Ogółem siedem osób, w różnych okresach. 
15 W 2011 r. – 166, 9 tys. zł, w 2012 r.– 259,8 tys. zł, w 2013 r.– 166,7 tys. zł, w 2014 r.– 252,5 tys. zł, w 2015 r. – 261,1 tys. 
zł. 
16 W 2011 r. – 254,1 tys. zł, w 2012 r. – 185,4 tys. zł, w 2013 r. – 164,8 tys. zł, w 2014 r. – 177,6 tys. zł, w 2015 r. – 188 tys. zł. 
17 W 2011 r. – 11 tys. zł, w 2012 r. – 9,2 tys. zł, w 2013 r. – 1,8 tys. zł, w 2014 r. – 1,8 tys. zł, w 2015 r. – 1,7 tys. zł. 
18 W 2011 r. – 6,9 tys. zł, w 2012 r. – 1,4 tys. zł, w 2013 r. – 0 zł, w 2014 r. – 3,4 tys. zł, w 2015 r. – 3,1 tys. zł. 
19 W latach: 2011, 2012, 2014 i 2015 – po 66,6 tys. zł, w 2013 r. – 51,6 tys. zł. 
20 W 2011 r. – 54,6 tys. zł, w 2012 r. – 50,9 tys. zł, w 2013 r. – 51,6 zł, w 2014 r. – 43,7 tys. zł, w 2015 r. – 41,8 tys. zł. 
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 etap podstawowy – 729,421 tys. zł, Szpital wykonał świadczenia o wartości 

678,2 tys. zł (tj. 93%)22, 

 etap pogłębionej diagnostyki – 34,123 tys. zł, Szpital wykonał świadczenia 

o wartości 34,3 tys. zł (tj. 100,6%)24. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 192 – 194) 

Wysokość świadczeń zakontraktowanych i wykonanych w poszczególnych latach 

okresu kontrolnego wynosiła odpowiednio: 

w Programie profilaktyki raka szyjki macicy25: 

- etap podstawowy:26 

 w 2011 r. w umowie pierwotnej zakontraktowano wykonanie świadczeń na kwotę 

11 tys. zł, z czego zrealizowano 6,9 tys. zł (62,7%),  

 w 2012 r. zakontraktowano 9,2 tys. zł, wykonano 1,4 tys. zł (15,2%), 

 w 2013 r. zakontraktowano świadczenia na 1,8 tys. zł, Szpital nie wykonał 

żadnego badania w ramach tego etapu,  

 w 2014 r. zakontraktowano 1,8 tys. zł, wykonano 3,4 tys. zł (188,9%), 

 w 2015 r. zakontraktowano 1,7 tys. zł, zrealizowano 3,1 tys. zł (182,4%). 

- etap diagnostyczny27: 

 w 2011 r. zakontraktowano 66,6 tys. zł, zrealizowano 54,6 tys. zł (82%), 

 w 2012 r. zakontraktowano 66,6 tys. zł, zrealizowano 50,9 tys. zł (76,4%), 

 w 2013 r. zakontraktowano 51,6 tys. zł, zrealizowano 51,6 tys. zł (100%), 

 w 2014 r. zakontraktowano 66,6 tys. zł, zrealizowano 43,7 tys. zł (65,6%), 

 w 2015 r. zakontraktowano 66,6 tys. zł, zrealizowano 41,8 tys. zł (62,8%). 

W programie profilaktyki raka piersi: 

- etap podstawowy28: 

 w 2011 r. zakontraktowano 83,3 tys. zł i wykonano 185,7 tys. zł (223%), 

 w 2012 r. zakontraktowano 177 tys. zł i wykonano 126 tys. zł (71,2%),  

 w 2013 r. zakontraktowano 106,9 tys. zł i wykonano 106,9 tys. zł (100%), 

 w 2014 r. zakontraktowano 177 tys. zł i wykonano 124,1 tys. zł (70,1%),  

 w 2015 r. zakontraktowano 185,2 tys. zł i wykonano 135,5 tys. zł (73,2%), 

- etap pogłębionej diagnostyki29: 

 w 2011 r. zakontraktowano 6 tys. zł i wykonano 6,9 tys. zł (115%), 

 w 2012 r. zakontraktowano 7 tys. zł i wykonano 7,1 tys. zł (101,4%), 

 w 2013 r. zakontraktowano 6,3 tys. zł i wykonano 6,4 tys. zł (101,6%), 

 w 2014 r. zakontraktowano 7,1 tys. zł i wykonano 6,4 tys. zł (90%), 

 w 2015 r. zakontraktowano 7,6 tys. zł i wykonano 7,6 tys. zł (100%). 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 192 – 194) 

Szpital terminowo30, zgodnie z § 23 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

                                                           
21 W 2011 r. – 83,3 tys. zł, w 2012 r. – 177 tys. zł, w 2013 r. – 106,9 zł, w 2014 r. – 177 tys. zł, w 2015 r. – 185,2 tys. zł. 
22 W 2011 r. – 185,7 tys. zł, w 2012 r. – 126 tys. zł, w 2013 r. – 106,9 zł, w 2014 r. – 124,1 tys. zł, w 2015 r. – 135,5 tys. zł. 
23 W 2011 r. – 6 tys. zł, w 2012 r. – 7,1 tys. zł, w 2013 r. – 6,3 zł, w 2014 r. – 7,1 tys. zł, w 2015 r. – 7,6 tys. zł. 
24 W 2011 r. – 6,9 tys. zł, w 2012 r. – 7,1 tys. zł, w 2013 r. – 6,3 zł, w 2014 r. – 6,4 tys. zł, w 2015 r. – 7,6 tys. zł. 
25 Cena jednostki rozliczeniowej w 2011 roku wynosiła 9 zł, w pozostałych latach – 9,7 zł. 
26 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony. 
27 W ramach udzielonych świadczeń cena jednostki rozliczeniowej wynosiła 9 zł i w latach 2011–2015 nie uległa 

zmianie. 
28 Cena jednostki rozliczeniowej w latach 2011- 2014 (I półrocze) wynosiła 8,6 zł, w pozostałym okresie wynosiła 

9 zł. 
29 W latach 2011–2014 (I półrocze) cena jednostki rozliczeniowej wynosiła 8,4 zł, w pozostałych latach wynosiła 

9 zł. 
30 Rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 ze zm.) oraz poprzednio obowiązujące 
rozporządzenie w tej sprawie z dnia 6.05.2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zgodnie z którymi należności z tytułu realizacji 
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składał do LOW NFZ dokumenty rozliczeniowe, a NFZ terminowo, zgodnie z § 24 

pkt 1 ww. rozporządzenia, przekazywał WSS należności za wykonane świadczenia. 

Zakontraktowane w umowach świadczenia rozliczano w oparciu o rzeczywiste 

wykonanie, zgodnie z uzgodnionymi z LOW NFZ cenami jednostkowymi i wagą 

punktową. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 376 – 392) 

4. W latach 2011 – 2015 Szpital złożył 11 wniosków31 o renegocjacje zawartych 

umów na realizację programów profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Złożone 

w LOW NFZ w 2011 r. trzy wnioski, dotyczyły zwiększenia kwoty środków 

finansowych na świadczenia zrealizowane w etapie podstawowym programu 

profilaktyki raka piersi. Kwota zakontraktowana w umowie pierwotnej (83,3 tys. zł) 

wzrosła o 223% tj. do poziomu rzeczywistego wykonania świadczeń (185,7 tys. zł). 

Zwiększenie wartości kontraktu spowodowane było zwiększoną zgłaszalnością 

kobiet na badania.  

W latach 2012 – 2014 Szpital złożył pięć wniosków dotyczących zwiększenia 

wartości kontraktu w etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka 

piersi. Wniosek złożony przez Szpital w 2015 r. dotyczył zwiększenia kwot na 

zrealizowane świadczenia w etapie podstawowym programu profilaktyki raka szyjki 

macicy. 

Dwa wnioski z 2016 r. dotyczyły zwiększenia wartości umowy dla świadczeń 

wykonanych w 2015 r. w etapie podstawowym i etapie pogłębionej diagnostyki 

programu profilaktyki raka piersi oraz w etapie podstawowym programu raka szyjki 

macicy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 357 – 367) 

5. W latach 2011 – 2015, pobrano ogółem 653 wymazów do przesiewowego 

badania cytologicznego w ramach etapu podstawowego programu profilaktyki raka 

szyjki macicy (realizowanego w ramach umowy aos), w tym w 2011 r. – 257, 

w 2012 r. – 50, w 2013 r. – nie pobrano żadnego wymazu, w 2014 r. – 180, 

w 2015 r. – 166. Nieprawidłowy wynik badania uzyskano w 33 przypadkach 

(5,1%)32, 29 kobietom (87,9%) zalecono powtórne wykonanie wymazu, z czego 

21 pacjentek (72,4%) wykonało je w Szpitalu. Do etapu pogłębionej diagnostyki 

skierowano cztery pacjentki (12,1%)33. Nie wystąpiły przypadki rozpoznania raka 

szyjki macicy. 

Do badań etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi zgłosiło się 8.633 

kobiet34, z których: 8.462 (98%) uzyskało prawidłowy wynik, do etapu pogłębionej 

diagnostyki skierowano 171 (2%) pacjentek, z czego stan przedrakowy35 

rozpoznano u 33 (19,3%) kobiet, a w czterech36 przypadkach zdiagnozowano raka 

piersi.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 197 – 198) 

6. Szpital przekazywał do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów karty zgłoszenia 

nowotworu złośliwego (MZ/N-1a) w terminach określonych w rozporządzeniach 

Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej 

                                                                                                                                                    
umowy za okres sprawozdawczy, oddział wojewódzki NFZ wypłaca, za miesiąc poprzedni, w terminie 15 dni po dniu 
dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych. 
31 W 2011 r. – trzy, w 2012 r. – dwa, w 2013 r. – jeden, w 2014 r.- dwa, w 2015 r. – jeden (umowa zrealizowana w 2014 r.) 
w 2016 r. – dwa (świadczenia zrealizowane w 2015 r.). 
32 W 2011 r. – 18, 2012 r. – 5, 2013 r. – nie wykonywano badań, 2014 r. – 5 i 2015 r. – 5. 
33 W 2011 – dwie, 2014 r. – jedna, 2015 r. – jedna. 
34 W 2011 r. – 2.399, w 2012 r. – 1.628, w 2013 r. – 1.381, w 2014 r. – 1.553, w 2015 r. – 1.672. 
35 „Zmiana podejrzana”. 
36 W 2011 r. – jedna, w 2014 r. – jedna, w 2015 r. – dwie. 
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na poszczególne lata (załącznik, pkt 1.29)37, zgodnie z którymi dokumentację 

tę należy przesłać do 15 dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby.  

Z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki wygenerowano trzy karty38. 

W przypadku dwóch pacjentek zdiagnozowanych w 2015 r. (zmiany nowotworowe) 

wystawiono karty diagnostyki i leczenia onkologicznego39. Jedna40 pacjentka, 

u której rozpoznano zmianę złośliwą, leczenie realizowała u innego 

świadczeniodawcy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 400 – 408) 

7. Szpital prowadził kalkulację kosztów etapu diagnostycznego programu profilaktyki 

raka szyjki macicy. Średni koszt jednostkowy świadczenia w etapie diagnostycznym 

wynosił: w 2011 r. – 65,7 zł, w 2012 r. – 64,7 zł, w 2013 r. – 72,3 zł, 

w 2014 – 68,5 zł i w 2015 r. – 53,6 zł. W zawartych umowach z LOW NFZ 

ww. świadczenie wyceniono na kwotę 27 zł (lata 2011 – 2013), a w latach 2014-

2015 na kwotę 22,50 zł. Nie prowadzono kalkulacji kosztów dla etapu 

podstawowego programu profilaktyki raka szyjki macicy (realizacja w ramach 

umowy aos). Średni koszt jednostkowy świadczenia41 etapu podstawowego 

programu profilaktyki raka piersi wynosił: w 2011 r. – 173,4 zł, w 2012 r. – 203,3 zł, 

w 2013 r. – 239 zł, w 2014 r. – 212,8 zł, w 2015 r. – 207,8 zł, a wartość ustalona 

w umowie z LOW NFZ w latach 2011 – 2014 (I półrocze) wynosiła 77,4 zł, 

w pozostałych latach (II półrocze 2014 – 2015) wynosiła 81 zł.  

Kalkulację kosztów jednostkowych w etapie pogłębionej diagnostyki programu 

profilaktyki raka piersi, prowadzono dla następujących świadczeń:42 

 usg piersi, którego średni koszt wynosił: w 2011 r. – 88,9 zł, w 2012 r. – 

72,6 zł, w 2013 r. – 63,9 zł, w 2014 r. – 62,7 zł i w 2015 r. – 59,2 zł. W umowie 

z LOW NFZ świadczenie to było wycenione na 42 zł (okres 2011 – I półrocze 

2014) w pozostałych latach – 45 zł.  

 biopsje43 – średni wyliczony koszt oscylował od 91,2 zł w 2013 r. do 133,4 

zł w 2015 r. W latach 2011 – 2014 (I półrocze) wartość w umowie dla biopsji 

cienkoigłowej wynosiła 126 zł, a dla biopsji gruboigłowej – 252 zł, w pozostałych 

latach odpowiednio: 135 zł i 270 zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 409 – 430) 

8. W latach 2011 – 2015 w ramach umów w rodzaju aos, poza programem 

profilaktyki, WSS wykonał łącznie 3.021 badań cytologicznych (odpowiednio 

w poszczególnych latach 176, 681, 700, 788 i 676)44: Realizacja pozostałych 

świadczeń, poza programami, dotyczyła badań mammograficznych, których 

wykonano 3.079 (odpowiednio: 630, 546, 566, 697 i 640), a badań usg piersi, 

wykonano 2.327 (odpowiednio: 326, 450, 447, 517 i 587). 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 201) 

                                                           
37 Rozporządzenia: z 9.11.2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1594 ze zm.), z dnia 22.07.2011 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 ze zm.), 
z dnia 9.11.2012 (Dz. U. poz. 1391 ze zm.), z dnia 22.07.2011 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 ze zm.), z dnia 9.11.2012 r. (Dz. U. 
poz. 591 ze zm)., z dnia 9.08.2013 r. (Dz. U. poz. 1159 ze zm.), z dnia 27.08.2014 r. (Dz. U. poz. 1330 ze zm.). 
38 W 2011 r. – wypełniono i zgłoszono jedną kartę MZ/N-1a, w 2015 – wypełniono i zgłoszono dwie karty MZ/N-1a. 
39 Na podstawie art. 32 a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). 
40 Badanie, w etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi, wykonano w 2014 r. 
41 Mammografia skryningowa obu piersi. 
42 W programie profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki wykonywane są następujące świadczenia: porada, 
mammografia uzupełniająca, usg piersi, biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej, biopsja gruboigłowa piersi 
przezskórna z pełną diagnostyką. 
43 WSS prowadził koszty jako biopsja. 
44 W okresie objętym kontrolą Szpital nie wykonywał badań kolposkopowych. 
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9. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy, przeprowadził w latach 2011 – 2015 pięć kontroli 

jakości badań etapu diagnostycznego ww. Programu. Wyniki kontroli prowadzonych 

w latach 2011 r. i w 2015 r. zostały uznane za nieprawidłowe. Stwierdzono 

nierealizowanie przez Zakład Patomorfologii Szpitala, wymaganej w zarządzeniach 

Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne45, liczby badań cytologicznych 

oraz niewykonywanie przez każdego pracownika wykonującego ocenę preparatów 

obowiązkowej liczby badań cytologicznych46, a także niską jakość barwienia 

preparatów. W pozostałych latach uzyskano wynik pozytywny, pomimo dalszego 

niewykonania wymaganej liczby badań cytologicznych oraz braku poprawy 

dotyczącej jakości barwienia preparatów. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 318 – 350) 

Szpital co roku uzyskiwał pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć 

mammograficznych i kontroli jakości badań mammograficznych. 

LOW NFZ nie przeprowadzał kontroli dotyczących realizacji świadczeń zakresie 

profilaktycznych programów zdrowotnych oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 206 – 317) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1.W ofertach złożonych do LOW NFZ na realizację w latach 2011-2015 etapu 

diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy, Szpital podał 

nieprawdziwe informacje co do wykonywania wymaganej liczby badań 

cytologicznych, co było wymogiem koniecznym do realizacji ww. Programu, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie programów profilaktycznych. 

Warunkiem realizacji świadczeń w etapie diagnostycznym programu profilaktyki 

raka szyjki macicy jest wykonywanie w pracowni, która realizuje ten etap 15.000 

badań cytologicznych47, w tym co najmniej 8.000 cytologicznych – ginekologicznych 

rocznie oraz wykonywanie przez każdą osobę dokonującą oceny preparatów 

co najmniej 7.000 badań cytologicznych48 w tym co najmniej 4.000 badań 

cytologicznych – ginekologicznych rocznie. Wymóg ten określono również 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów 

jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych49, w którym podano, 

że dla zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych badań, laboratorium 

obowiązane jest do wykonania minimum 15.000 badań cytologicznych rocznie, 

a cytomorfolog medyczny jest obowiązany do oceny minimum 7.000 preparatów 

cytologicznych rocznie. Warunku tego nie spełniali również lekarze wykonujący 

badania cytologiczne zatrudnieni w Szpitalu.  

W 2011 r. Zakład Patomorfologii Szpitala wykonał 4.079 badań cytologicznych 

(2.991 badania cytologiczne – ginekologiczne), w 2012 r. – 3.663 (2.695), w 2013 r. 

– 3.322 (2.456), w 2014 r. – 4.092 (2.917), w 2015 r. – 4.292 (2.163) 

                                                           
45 Zarządzenie z dnia 16.12.2014 r. (NFZ poz. 84),oraz poprzednich zarządzeń Prezesa NFZ w tej sprawie 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 
z 2012 r. poz. 98) obowiązującego do dnia 31.12.2013 r., Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29.10.2009 r. (NFZ z 2009 r. Nr 8, poz. 57 
ze zm.) obowiązującego do dnia 31.12.2012 r. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. zarządzeń, pracownia powinna 
wykonywać rocznie 15.000 badań cytologicznych w tym co najmniej 8.000 cytologicznych–ginekologicznych (dalej: 
„zarządzenie NFZ w sprawie programów profilaktycznych”). 
46 Co najmniej 7.000 badan cytologicznych w tym co najmniej 4.000 badań cytologicznych–ginekologicznych rocznie. 
47 Dotyczy całej działalności pracowni, również poza umową z NFZ. 
48 Liczba wykonywanych badań dotyczy całej działalności, również poza umową z NFZ. 
49 Dz. U. nr 61, poz. 435 ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala potwierdził, że Zakład Patomorfologii 

samodzielnie nie wykonuje wskazanej liczby badań cytologicznych. Wspólnie 

z podwykonawcą – uczelnią medyczną – wymagania dotyczące ilości 

wykonywanych badań zostają spełnione.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 7 – 24, tom II str. 1 – 26, 104)  

2. Szpital nie zapewnił pacjentkom możliwości umawiania się drogą elektroniczną 

na wizyty w ramach aos, co było niezgodne z art. 23a ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych50, obowiązującym 

od 1.01.2013 r.  

Dyrektor wyjaśnił, że aktualnie trwają prace wdrożeniowe nowego systemu 

informatycznego AMMS w Zespole Poradni Specjalistycznych. Po wdrożeniu 

nowego systemu informatycznego, będzie możliwe wdrożenie Medycznego Portalu 

Informacyjnego, w którym pacjenci po założeniu konta będą mogli m.in. umówić się 

na wizytę, sprawdzić historię wizyt, przejrzeć wyniki badań etc. Medyczny Portal 

Informacyjny będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających 

realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców 

list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Aktualny system 

informatyczny nie współpracuje z modułem e – rejestracji. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 17 –18) 

3. W okresie objętym kontrolą Szpital zawarł umowę51 z podwykonawcą – uczelnią 

medyczną, na realizację świadczeń w etapie diagnostycznym programu profilaktyki 

raka szyjki macicy. Podmiot ten, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej52, nie był podmiotem leczniczym i nie figurował w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę 

Lubelskiego53, a tym samym, zgodnie z art. 103 tej ustawy, nie posiadał legitymacji 

prawnej do udzielania, jako podwykonawca świadczeń zdrowotnych, jakimi było 

wykonywanie badań diagnostycznych54 (tj. oceny mikroskopowej materiału z szyjki 

macicy). W rezultacie, podwykonawcą Szpitala w ramach umowy w rodzaju 

profilaktyczne programy zdrowotne był podmiot, który znajdował się poza systemem 

nadzoru organów rejestrowych i Ministra Zdrowia nad jakością świadczeń 

udzielanych przez podmioty lecznicze. W latach 2011 – 2015 Szpital nie zlecał 

ww. podwykonawcy żadnych badań. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 431 – 460, tom II str. 19 – 26) 

4. Rozliczenie w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna55, 

40 badań cytologicznych56 (tj. 10%)57, pobranych w latach 2011-2015 od pacjentek, 

które spełniały kryteria kwalifikacji58 do udziału w programie profilaktyki raka szyjki 

                                                           
50 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). 
51 Umowa Zlecenia Nr 1 zawarta 1 stycznia 2011 r., obowiązująca do 31 grudnia 2012 r., Umowa nr 18/13 zawarta 2 stycznia 
2013 r., obowiązująca do 31 grudnia 2013 r., Umowa Nr 52/13 zwarta 29 listopada 2013 r. obowiązująca do 30 czerwca 
2015 r., Umowa o współpracy zawarta 1 lipca 2015 r., obowiązująca do 31 października 2016 r. 
52 Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm. 
53 O którym mowa w art.100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.) dalej: 
„uodl”, www.rpwdl.csioz.gov.pl. 
54 Art. 11 uodl. 
55 Jako procedurę ICD9 – 91.447 (badanie mikroskopowe materiału biologicznego–badanie cytologiczne). 
56 Tj. w 2011 r. trzech, w 2012 r. ośmiu, w 2013 r. – 13, w 2014 r. – 10, w 2015 r. sześciu. 
57 Według LOW NFZ w latach 2011 – 2015 WSS rozliczył 402 cytologie kobietom, które nie miały wykonanego badania 
cytologicznego w ciągu ostatnich 36 miesięcy. 
58 Określone w poz. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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macicy, co było niezgodne z § 13 ust. 7 zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie AOS 

z 5.12.2014 r.59 oraz poprzednimi zarządzeniami Prezesa NFZ w tej sprawie60.  

Dyrektor wyjaśnił, że Szpital powinien wykonać cytologię w ramach programu 

profilaktyki raka szyjki macicy u 40 pacjentek, pozostałe kobiety zgłosiły 

się do Poradni Ginekologiczno – Położniczej z konkretnym problemem zdrowotnym, 

a wykonana cytologia była uwzględniona w zaplanowanym procesie 

diagnostycznym i dlatego nie można było wykonać tych badań w ramach programu 

profilaktyki raka szyjki macicy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 27 – 101, str. 114)  

 

   

 

 

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 Kontroli61, wnosi o: 

 

1. Podawanie w ofertach składanych do LOW NFZ w ramach konkursów 

na realizację świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, 

danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

2. Zapewnienie pacjentkom możliwości rejestracji na wizyty drogą 

elektroniczną. 

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 etapu podstawowego programu profilaktyki raka 

szyjki macicy, badań cytologicznych pobranych od wszystkich pacjentek, 

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. 

                                                           
59 NFZ, poz. 79 ze zm. 
60 Tj. z § 12 ust. 5 zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ oraz załącznikiem 5B do zarządzeń: Nr 71/2012/DSOZ, Nr 81/2011/DSOZ, 
Nr 29/2011/DSOZ, Nr 62/2009/DSOZ. 
61 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej: „ustawa o NIK”. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 

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

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia     18       kwietnia 2016 r. 

  

  

Kontroler Dyrektor  

Edyta Kolano 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

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

Podpis Podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


