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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/057 — Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 

Okres objęty kontrolą Lata 2015–2017 (I półrocze) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Wanda Bącal, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/98/2017 
z dnia 30 maja 2017 r. 
Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/121/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. 
Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/113/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna MEDICA 
(dalej: NZOZ, Przychodnia), ul. Jutrzenki, 4, 20-538 Lublin 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Walko - Dyrektor 
(dowód: akta kontroli, str. 82) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

 W latach 2015–2017 (I półrocze) NZOZ, na podstawie umów zawartych 
z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie 
(NFZ), realizował m.in. kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad 
pacjentem z cukrzycą typu 2 (KAOS). W kontrolowanym okresie opieką w ramach 
KAOS objętych było odpowiednio: 145, 146, 152 pacjentów z cukrzycą typu 2. 
NZOZ spełnił wymagania dotyczące kwalifikacji personelu ustalone 
w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia2. Lekarze, pielęgniarki 
oraz dietetyk (specjalista żywienia człowieka) posiadali specjalności wskazane 
w umowach z NFZ, a personel medyczny spełniał również wymagania określone 
w poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej3. Realizacja świadczeń zdrowotnych przebiegała jednak 
niezgodnie z warunkami określonymi w umowach z NFZ oraz obowiązującymi 
przepisami, a stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− niekierowaniu pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne oraz 

niezachowaniu częstotliwości tych badań określonej w zarządzeniach 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna; 

− niezachowaniu częstotliwości porad udzielanych pacjentom z cukrzycą 

                                                      
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 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna: Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. (NFZ z 2014 r. poz. 79 ze zm.) 
oraz Nr 62/2016/DSOZ z dnia 29 czerwca 2016 r.(NFZ z 2016 r. poz. 62 ze zm.), dalej: Zarządzenia Prezesa NFZ 
Nr 79/2014/DSOZ oraz Nr 62/2016/DSOZ. 
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 357 ze zm. 
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typu 2, ustalonej w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna; 

− udzielaniu świadczeń zdrowotnych niezgodnie z umowami zawartymi z NFZ, 
poprzez nieprzestrzeganie czasu pracy lekarzy ustalonego w harmonogramie, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie KAOS; 

− nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji 
medycznej w tym nieodnotowywaniu lub niezałączaniu do dokumentacji 
medycznej pacjentów, wyników: badań, konsultacji specjalistycznych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Leczenie cukrzycy typu 2 w ramach kompleksowej 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem 
z cukrzycą 

1.1. NZOZ wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego, w dniu 25.10.2004 r.4, 
a działalność leczniczą rozpoczął od 1.11.2004 r. Zgodnie z rejestrem, w strukturze 
NZOZ znajdowała się m.in. poradnia diabetologiczna. Pierwszy kontrakt z NFZ na 
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie KAOS nad 
pacjentem z cukrzycą NZOZ zawarł w dniu 21.12.2007 r. na okres od 1.01.2008 r. 
do 31.12.2008 r. W latach 2015–2017 (I półrocze) świadczenia opieki zdrowotnej 
w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem 
z cukrzycą udzielane były na podstawie umów z NFZ (aneksów do umów), 
zawartych: 22.12.2014 r., 18.12.2015 r., 20.12.2016 r. oraz 24.03.2017 r.5 
Kompleksową opieką specjalistyczną nad pacjentem z cukrzycą w kontrolowanym 
okresie objętych było od 288 do 299 pacjentów, w tym z cukrzycą typu 2 
w poszczególnych latach odpowiednio: 145, 146, 152. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-41, 69, 82-83) 

1.2. Analiza wpisów dokonanych w indywidualnej dokumentacji medycznej 
prowadzonej przez lekarzy dla 20 pacjentów leczonych w ramach KAOS z powodu 
cukrzycy typu 26 wykazała, że: 
– lekarze przeprowadzili wstępną ocenę parametrów zdrowotnych wskazanych 

w załączniku (odpowiednio nr 3c oraz nr 3 część a) do zarządzeń Prezesa NFZ 
Nr 79/2014/DSOZ oraz Nr 62/2016/DSOZ i potwierdzili spełnianie przez osoby 
zakwalifikowane do KAOS kryteriów określonych w tych przepisach. 
W szczególności pacjenci leczeni byli co najmniej trzema wstrzyknięciami 
insuliny, z wyjątkiem pacjenta ujętego pod poz. 1287, zakwalifikowanego do 
KAOS z dniem 21.02.2008 r., który leczony był dwoma iniekcjami insuliny8. 
Diabetolog Ewa S. wyjaśniła, że w czasie, kiedy pacjent został objęty opieką 
KAOS, przepisy dotyczące warunków kwalifikacji do KAOS nie określały 
minimalnej liczby iniekcji insuliny.  
Według komunikatu Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 

                                                      
4 Księga rejestrowa Nr 000000003794, https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/RegistryList 
5 Aneks Nr 1 02/01/AOS/2015 do umowy Nr 03-00-03288-15-05 (03-11-02-03288-02); Aneks Nr 1/KAOS/2016 do umowy 
Nr 03-00-03288-16-04/03-11-02-03288-02; Aneks Nr 03-00-3288-17-01/AOS/2017 do umowy Nr 03-11-02-03288-02; Aneks 
Nr 03-00-3288-17-01-01/AOS/2017 do umowy Nr 03-11-02-03288-02. 
6 Pacjentów wybrano losowo z wykorzystaniem programu komputerowego Pomocnik Kontrolera. 
7 Pozycja w ewidencji pacjentów KAOS z cukrzycą typu 2, stanowiącej podstawę do losowania indywidualnej dokumentacji 
medycznej do szczegółowego badania. Dalej: ewidencja pacjentów KAOS. 
8 Wg zestawienia „kwalifikacja pacjenta do KAOS-cukrzyca”, załączonego do indywidualnej dokumentacji medycznej, 
diabetolog stwierdził spełnianie przez pacjenta innych kryteriów objęcia leczeniem w ramach KAOS. 
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9 lutego 2010 r. pacjenci zakwalifikowani do KAOS przed 2010 r., przyjmujący 
mniej niż trzy iniekcje insuliny, ale spełniający inne kryteria objęcia leczeniem 
w KAOS nie powinni być wyłączeni z tego Programu9; 

− sześciu pacjentom (spośród 20) udzielono mniej niż trzy porady w każdym 
roku10, natomiast 14 pacjentom w każdym roku udzielono co najmniej cztery 
porady; 

− w kontrolowanym okresie u 11 pacjentów odnotowano wykonanie badania 
HbA1c trzy i więcej razy, a u sześciu - dwa razy, przy czym nie w każdym 
przypadku badania były wykonane co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy; 
u trzech pacjentów badanie wykonano tylko jeden raz11; 

− w analizowanym okresie u dziewięciu pacjentów odnotowano wykonanie 
badania poziomu kreatyniny w surowicy krwi trzy i więcej razy, a u ośmiu - dwa 
razy, przy czym nie w każdym przypadku badania były wykonane co najmniej 
raz w ciągu 12 miesięcy; natomiast u trzech pacjentów wykonanie tego badania 
odnotowano tylko jeden raz12; 

− wykonanie badania cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, triglicerydów 
w surowicy krwi trzy i więcej razy odnotowano u sześciu pacjentów, a dwa razy 
u dziewięciu pacjentów, przy czym nie w każdym przypadku badania były 
wykonane co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy; u trzech pacjentów wykonanie 
tych badań odnotowano tylko jeden raz, a u dwóch w ogóle nie było adnotacji 
o ich wykonaniu13 w kontrolowanym okresie; 

− w kontrolowanym okresie u sześciu pacjentów odnotowano wykonanie badania 
albuminurii trzy i więcej razy, a u ośmiu dwa razy, przy czym nie w każdym 
przypadku badania były wykonane co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy; 
u trzech pacjentów badanie wykonano tylko jeden raz, a u kolejnych trzech 
w ogóle nie było adnotacji o ich wykonaniu14; 

− prowadzenie samokontroli odnotowano u 20 pacjentów; 
− żaden pacjent nie osiągnął w okresie objętym kontrolą parametrów 

wskazujących na „wyrównanie metaboliczne”15 zalecane przez Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne; 

− 10 pacjentów miało wyrównane cztery parametry wyrównania metabolicznego 
na jednej wizycie. 

W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów odnotowano wydanie: 
30 skierowań do okulisty (w 26 przypadkach wpisano wyniki konsultacji), 
17 skierowań do neurologa (wpisano 15 wyników konsultacji), 16 skierowań do 
kardiologa (wpisano 15 wyników) i jedno do chirurga (nie wpisano wyniku). Nie 
odnotowano wydania skierowania do nefrologa. 

(dowód: akta kontroli, str. 275-314, 318) 

W historiach zdrowia i choroby m.in. siedmiu pacjentów16 nie wpisano wyników 
badań (m.in. HbA1c, kreatyniny, albuminurii, cholesterolu). Wyniki badań były 
wpisane w „karcie kontroli cukrzycy”, zestawieniu niespełniającym wymogów 
określonych dla medycznej dokumentacji indywidualnej w § 41 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

                                                      
9 http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dsoz,4020.html 
10 Dotyczyło to pacjentów ujętych w ewidencji pod poz. 9, 21, 80, 112, 142 i 164. 
11 Tj. u pacjentów ujętych w ewidencji pod poz. 24, 75 i 96. 
12 Dotyczyło to pacjentów ujętych w ewidencji pod poz. 75, 119 oraz 96. 
13 Dotyczyło to pacjentów ujętych w ewidencji pod poz. 53 i 75, a w przypadku braku adnotacji – pod. poz. 142 i 145. 
14 Wynik badania odnotowano jeden raz u pacjentów poz.: 53, 75, 96, a adnotacji nie było u pacjentów poz.: 24, 142 i 145. 
15 HbA1c, glukoza na czczo, stężenie: cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, frakcji HDL, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, 
wskaźnik BMI (Body Mass Index – miernik wagi w zależności od wzrostu, w którym masa ciała w kilogramach dzielona jest 
przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej). 
16 Ujętych w poz.: 9, 10, 20, 21,142, 145, 164 ewidencji pacjentów KAOS z cukrzycą typu 2. 
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zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania17. 
W trakcie kontroli wskazane przez kontrolera wpisy zostały udokumentowane m.in. 
wynikami badań wydrukowanymi ze stron internetowych laboratoriów, z którymi 
NZOZ zawarł umowy na badania laboratoryjne oraz (w przypadku dwóch pacjentów) 
wynikami badań wykonanych w ramach badań klinicznych sponsorowanych przez 
firmę farmaceutyczną. 

(dowód: akta kontroli, str. 278-318) 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK badanie ankietowe, obejmujące 47 pacjentów 
poradni diabetologicznej z cukrzycą typu 2, wykazało m.in., że: 
− u 19 osób (40,4% ankietowanych) po ukończeniu 45 roku życia wcale nie 

przeprowadzono badań diagnostycznych w celu wykrycia cukrzycy typu 2, u 18 
osób (38,3%) – raz do roku, po 10 osób wskazało, że tego typu badania miały 
przeprowadzone – co trzy lata lub rzadziej; 

− u 30 osób (63,8%) zdiagnozowano cukrzycę między 45 a 55 rokiem życia, u 15 
(31,9%) – między 56 a 65, u dwóch – między 66 a 75 rokiem życia; 

− 19 osób (40,4%) chorowało na cukrzycę więcej, niż 10 lat, 16 osób (34%) od 
sześciu do 10 lat, 10 osób (21,3%) od trzech do 5 lat, dwie osoby – mniej niż 
dwa lata; 

− u 21 osób (44,7%) cukrzycę zdiagnozował lekarz POZ, u 10 (21,3%) 
rozpoznania dokonano przy okazji innych badań, u ośmiu – lekarz specjalista, 
także u ośmiu – lekarz w szpitalu; 

− 46 osób (97,9%) zostało poinformowanych przez lekarza o przebiegu, objawach 
i powikłaniach cukrzycy, jedna osoba zaznaczyła odpowiedź przeczącą; 

− u 27 osób (57,4%) wystąpiły powikłania zdrowotne w związku z cukrzycą, 
w tym18: 18 osób wskazało chorobę sercowo – naczyniową, 13 – uszkodzenie 
wzroku, u pięciu – zespół stopy cukrzycowej, u dwóch osób – inne powikłania, 
jedna wymieniła udar mózgu. U 20 pacjentów nie wystąpiły powikłania związane 
z cukrzycą typu 2; 

− 46 osób (97,9%) co najmniej raz w roku, w związku z cukrzycą typu 2, zostało 
skierowanych na konsultacje specjalistyczne: 40 osób19 do diabetologa, 34 – do 
okulisty, 30 do kardiologa, siedem do innego specjalisty, sześć osób 
skierowano do nerfrologa, a jedną do chirurga. Jedna osoba wskazała, że 
w związku z cukrzycą typu 2, nie była konsultowana przez lekarzy specjalistów; 

− po raz pierwszy od zdiagnozowania cukrzycy typu 2, 40 osób (86,1%) 
oczekiwało na konsultację u specjalisty do trzech miesięcy, trzy (6,4%) – od 
czterech do sześciu miesięcy; dwie osoby – dłużej niż rok, jedna – od siedmiu 
do 12 miesięcy, a jedna podała, że nie pamięta czasu oczekiwania na tę 
konsultację; 

− 33 osoby (70,2%) oczekiwały na kolejne konsultacje u specjalistów do trzech 
miesięcy, 12 (25,5%) – od czterech do sześciu miesięcy, jedna – dłużej niż rok, 
a jedna podała, że nie pamięta czasu oczekiwania na konsultacje; 

− 19 osobom (40,4%) lekarz zlecał wykonanie badań diagnostycznych 
sprawdzających stężenie glukozy we krwi raz w roku, 16 (34%) – co pół roku, 
sześć osób wskazało, że lekarz zleca wykonanie tego typu badania – rzadziej, 
niż raz w roku, także sześć osób – nigdy nie miało zleconego wymienionego 
badania; 

− 31 osobom (66%) lekarz zlecał wykonanie badania poziomu cholesterolu raz 

                                                      
17 Dz. U z 2015 r., poz. 2069. Do dnia 22.12. 2015 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm.). 
18 Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
19 Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
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w roku, 11 (23,4%) dwa-trzy razy w roku, czterem (8,5%) – rzadziej niż raz 
w roku, jednej osobie lekarz nigdy nie zlecił tego badania; 

− 27 osób (57,4%) wskazało, że raz w roku miało wykonane badania kontrolne 
oceniające występowanie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, siedem 
(14,9%) – dwa-trzy razy w roku, także siedem osób - nigdy od czasu 
rozpoznania cukrzycy typu 2, sześć osób – rzadziej, niż raz w roku; 

− u 26 pacjentów (55,3%) raz w roku wykonywano ocenę występowania stopy 
cukrzycowej, 13 (27,7%) wskazało, że wcale nie miało wykonywanej takiej 
oceny, sześciu – co dwa lata, a dwóch pacjentów – rzadziej, niż co dwa lata; 

− 16 osobom (34%) po wykryciu cukrzycy typu 2 pierwsze badanie okulistyczne 
wykonano do 24 miesięcy, 14 osobom (29,8%) – wykonano od razu po wykryciu 
choroby, 11 (23,4%) – po dwóch latach, u sześciu osób (12,8%) – nigdy nie 
wykonano tego typu badania; 

− 25 osobom (53,2%) raz w roku wykonywano badanie zaburzenia czucia, 
15 osobom (31,9%) – nigdy nie wykonano takiego badania, siedmiu osobom 
(14,9%) – rzadziej, niż raz w roku; 

− u wszystkich pacjentów mierzono ciśnienie tętnicze krwi podczas każdej wizyty. 
(dowód: akta kontroli, str. 80-81) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) NZOZ nie zachował schematu postępowania, określonego dla pacjentów 
z cukrzycą typu 2 w załącznikach (odpowiednio nr 3c oraz nr 3 część a) do 
zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
(Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz Nr 62/2016/DSOZ z dnia 
29 czerwca 2016 r.). Analiza indywidualnej dokumentacji medycznej wykazała, że 
sześciu pacjentom udzielono mniej niż trzy porady w każdym roku.  

Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że przypadki udzielenia świadczenia zdrowotnego 
w poradni diabetologicznej w ramach KAOS z częstotliwością mniejszą niż jeden 
raz na trzy miesiące wynikały głównie z niezgłoszenia się pacjenta na wyznaczoną 
wizytę z przyczyn osobistych, zapomnienia o terminie wizyty, choroby, pobytu 
w szpitalu. Dyrektor podał ponadto, że dotyczy to niewielkiej grupy pacjentów 
objętych KAOS, znacznie częściej występują natomiast sytuacje, że roczna liczba 
wizyt w poradni przekracza cztery.  
Kontrola wykazała, że udzielenie wizyty po upływie trzech miesięcy, niejednokrotnie 
skutkowało nierozliczeniem jej przez NFZ w ramach KAOS20, a na kolejnej wizycie 
w poradni diabetologicznej (w ramach AOS), pacjenci byli ponownie kwalifikowani 
do leczenia w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 89, 94, 275-314) 

2) Lekarze nie kierowali pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne 
z częstotliwością określoną w załączniku (odpowiednio nr 3c oraz nr 3 część a) do 
zarządzeń Prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ oraz Nr 62/2016/DSOZ. Zgodnie z tymi 
zarządzeniami Prezesa NFZ, w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem 
z cukrzycą – finansuje się wykonanie zestawu świadczeń diagnostycznych 
koniecznych do wykonania w trakcie rocznej opieki, obejmującego badanie: HbA1c, 
cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL i HDL, triglicerydów, kreatyniny, 

                                                      
20 Dotyczyło to m.in. pacjentów ujętych w ewidencji KAOS z cukrzycą typu 2 pod poz. 9 (wizyta 1.03.2016 r.), poz. 21 (wizyta 
25.05.2015 r. i 5.10.2016 r.), poz. 112 (wizyta 21.07.2016 r.), poz. 164 (wizyta 13.06.2017 r.). 
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albuminurii, badania okulistycznego z oceną dna oka, a u osób powyżej 35 roku 
życia również badania spoczynkowego EKG21.  

Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że pacjent na wizytę ma obowiązek dostarczyć karty 
informacyjne pobytów szpitalnych, wyniki badań i konsultacji zleconych także przez 
innych lekarzy. Z dokumentacji tej korzystają lekarze NZOZ, aby uchronić pacjentów 
przed niepotrzebnymi badaniami. Dyrektor dodał, że inny powód braku tych badań 
jest taki, że pacjenci nie realizują zleconych badań i konsultacji. Tacy pacjenci 
szczególnie wymagają opieki KAOS, aby mieć możliwość łatwiejszego dostępu do 
lekarza i do edukacji. To rokuje, czasem po wielu latach, odpowiednią współpracą 
pomiędzy pacjentem a lekarzem. Dyrektor NZOZ podał też, że brak wyników 
konsultacji specjalistycznych najczęściej spowodowany był niestawieniem się 
pacjenta na wizytę w ustalonym terminie. Powszechną praktyką jest, że pacjenci nie 
odwołują ustalonych wizyt i nie informują o przyczynach niestawienia się na wizytę. 

dowód: akta kontroli, str. 90-91, 94-96, 275-314) 

3) Diabetolodzy nie odnotowywali lub nie załączali do indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjentów informacji o zleconych badaniach diagnostycznych lub 
konsultacjach oraz ich wyników, co było niezgodne z m.in. 25 ust. 1 pkt 3  ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta22, a także 
odpowiednio: § 42 ust. 4 pkt 4 i 6 oraz § 41 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 rozporządzeń Ministra 
Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz z dnia 9 listopada 2015 r. 
Zgodnie ww. przepisami, historia zdrowia i choroby pacjenta w części dotyczącej 
porad ambulatoryjnych zawiera m.in. informację o zleconych badaniach 
diagnostycznych lub konsultacjach, wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem, 
wyniki konsultacji.  

Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że brak wpisów o skierowaniu do specjalisty wynika stąd, 
że są one wystawiane ręcznie poza systemem komputerowym, więc nie ma 
informacji na wydruku wizyty. Podobnie jest ze skierowaniami do laboratorium. 
System komputerowy w przychodni jest wdrażany stopniowo i lekarze są 
systematycznie szkoleni z kolejnych modułów. Czasami dochodzi także do 
zawieszenia się systemu i całe wizyty są wprowadzane ręcznie.  

Kontrola wykazała, że mimo ręcznego wystawiania skierowań na badania 
diagnostyczne oraz konsultacje, fakt ich wydania w niektórych przypadkach był 
odnotowany w sporządzonych w systemie komputerowym historiach zdrowia 
i choroby23. 

dowód: akta kontroli, str. 90-91, 94-96, 275-318) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia24 negatywnie działalność NZOZ w zbadanym 
obszarze. 

                                                      
21 Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w ramach opieki specjalistycznej nad dorosłymi chorymi na cukrzycę zaleca 
monitorowanie raz w roku m.in.: HbA1c; cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, triglicerydów w surowicy krwi, albuminurii 
(u osób nieleczonych inhibitorami ACE lub antagonistami receptora AT), badania ogólnego moczu z osadem; kreatyniny 
w surowicy krwi i wyliczanie eGFR, dna oka przy rozszerzonych źrenicach. 
22 Dz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm. 
23 Dotyczy to m.in. pacjentów ujętych w ewidencji pacjentów KAOS z cukrzycą typu 2 pod poz. 20 (wizyta z 26.04.2016 r.), 
poz. 76 (wizyty z: 26.02.2015 r., 23.03.2016 r. 15.03.2017 r.), poz. 53 (wizyta z 1.07.2015 r.). 
24 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.  

Ocena cząstkowa 
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2. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 
do świadczeń specjalistycznych 

2.1. Informacje dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w KAOS i zasad 
zapisywania się na wizytę NZOZ podał na tablicy ogłoszeń w budynku Przychodni. 
Informacje te były też dostępne w rejestracji Przychodni. 

(dowód: akta kontroli, str. 82-83, 88, 93) 
2.2. „Pierwszorazowe” udzielenie świadczeń osobom leczonym w związku 
z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 w ramach KAOS następowało po złożeniu przez 
pacjenta deklaracji wyboru świadczeniodawcy realizującego KAOS25, nie później niż 
90 dni od złożenia tej deklaracji. Czas oczekiwania w KAOS na kolejną wizytę 
w ramach kontynuowania leczenia nie przekraczał trzech miesięcy. Dyrektor NZOZ 
wyjaśnił, że pierwsza wizyta w ramach KAOS nie oznacza „pierwszorazowego” 
kontaktu z lekarzem diabetologiem, zawsze poprzedzona jest wizytą w poradni 
diabetologicznej i na tej wizycie lekarz stwierdza zasadność objęcia pacjenta opieką 
w ramach KAOS. Dyrektor NZOZ podał też, że z tego powodu nie występują 
w KAOS zapisy na wizytę z podziałem na przypadki stabilne i pilne oraz dodał, że 
termin oczekiwania na pierwszorazową i kolejną wizytę wynika z potrzeb 
medycznych i określany jest przez lekarza prowadzącego.  
Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że dostępność do świadczeń w ramach KAOS nad 
pacjentem z cukrzycą, NZOZ zapewnia poprzez gotowość i wykonywanie przez 
lekarzy świadczeń zdrowotnych w godzinach wskazanych w harmonogramie, 
określonym w umowach zawartych z NFZ. W związku z tym, że poradnia na 
podstawie umowy z NFZ udziela jednocześnie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej dla pacjentów z cukrzycą, godziny przyjęć w ramach obu 
umów pokrywają się i w praktyce dostęp pacjentów przekraczał zakres 
harmonogramu ustalonego dla KAOS. Pacjenci objęci KAOS często przyjmowani 
byli po godzinie 18.00. Rozdzielanie harmonogramów w praktyce jest trudne do 
stosowania, ponieważ pacjenci oczekują przyjęcia wtedy kiedy lekarz jest 
w placówce i pracuje, niezależnie od rodzaju umowy z NFZ (AOS czy KAOS). 

Zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik nr 2 do umów z NFZ, 
przedmiotem których były świadczenia w zakresie diabetologii oraz świadczenia 
w zakresie KAOS w latach 2015-2017 (I półrocze), godziny pracy poszczególnych 
lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach AOS oraz KAOS 
pokrywały się. Np.: godziny pracy Ewy S. w poniedziałki i piątki w harmonogramie 
KAOS oraz AOS były takie same (od 8.00 do 15.30), a we wtorki czas pracy 
w harmonogramie KAOS podano od 8.00 do 18.00, a w harmonogramie AOS - od 
8.00 do 20.00. Czas pracy Moniki B.-Ł, w czwartki w harmonogramie KAOS podano 
w godz. od 15.30 do 18.00, a w harmonogramie AOS w godz. od 15.30 do 20.00. 

(dowód: akta kontroli, str. 13, 24, 37-39, 88, 93-94, 180-181, 194-195, 211-212) 
2.3. Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że świadczenia w poradniach specjalistycznych 
udzielane w ramach skierowania pacjenta objętego leczeniem w KAOS, nie są 
finansowane i rozliczane przez NFZ (finansuje je Przychodnia) i w związku z tym nie 
jest tworzona i sprawozdawana do NFZ lista pacjentów KAOS oczekujących na 
świadczenie konsultacyjne26. Dyrektor NZOZ podał, że średni czas oczekiwania na 
udzielenie świadczeń osobom leczonym w związku z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 
w poradniach: kardiologicznej i okulistycznej wynosił 45 dni. Do poradni 

                                                      
25 Deklaracja wyboru świadczeniodawcy realizującego kompleksową opiekę specjalistyczną nad pacjentem z cukrzycą, 
o której mowa w załącznikach (odpowiednio nr 3c oraz nr 3 część a) zarządzeń Prezesa NFZ – Nr 79/2014/DSOZ z dnia 
5 grudnia 2014 r. i Nr 62/2016/DSOZ. Wzór deklaracji stanowił załącznik nr 4 do ww. zarządzeń.  
26 Tj. lista oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art.20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.). 
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chirurgicznej, endokrynologicznej i nefrologicznej pacjenci kierowani są tylko 
w miarę potrzeby i termin tych wizyt ustalany jest indywidualnie.  
W grupie 20 pacjentów, których historie zdrowia i choroby poddano szczegółowej 
kontroli, czas od daty skierowania do daty konsultacji w poradni specjalistycznej 
wynosił np.: 
− w poradni okulistycznej: 125 dni w przypadku konsultacji w dniu 21.09.2016 r. 

pacjenta ujętego w ewidencji pod poz. 24 oraz 70 dni - w przypadku konsultacji 
w dniu 06.07.2016 r. pacjenta poz. 39; 

− w poradni neurologicznej: 84 dni w przypadku konsultacji w dniu 22.02.2017 r. 
pacjenta ujętego w ewidencji KAOS pod poz. 24 oraz 62 dni w przypadku 
konsultacji 27.06.2016 r. pacjenta poz. 75; 

− w poradni kardiologicznej: 96 dni w przypadku konsultacji w dniu 27.01.2016 r. 
pacjenta ujętego w ewidencji KAOS pod poz. 66 oraz 64 dni w przypadku 
konsultacji 10.03.2017 r. pacjenta poz. 75. 

Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że czas oczekiwania na wizytę w poradniach 
specjalistycznych pacjenta objętego kompleksową ambulatoryjną opieką 
specjalistyczną wynika z ustalonego terminu wizyty w poradni diabetologicznej 
KAOS. Zasada jest taka, aby wizyta konsultacyjna w poradni specjalistycznej odbyła 
się przed wizytą w poradni KAOS. W sytuacjach pilnych wizyta jest organizowana 
niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym siedem dni, nawet jeśli nie jest 
aktualnie przewidziana wg schematu postępowania w KAOS. U ww. pacjentów nie 
było takiej pilnej potrzeby, konsultacje realizowano zgodnie ze schematem, tak aby 
wynik konsultacji był dostępny na kolejnej wizycie u diabetologa.  

(dowód: akta kontroli, str. 88-89, 93-94) 
2.4. NZOZ nie prowadził odrębnego rejestru chorych na cukrzycę typu 2. Do NFZ, 
z wykorzystaniem systemu informatycznego27, przekazywane były raporty 
statystyczne zawierające m.in. dane o liczbie pacjentów i udzielonych 
świadczeniach, w tym świadczeniach udzielonych w poradni diabetologicznej 
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i KAOS. NZOZ przekazywał do 
NFZ również listy złożonych przez pacjentów deklaracji wyboru świadczeniodawcy 
realizującego KAOS nad pacjentem z cukrzycą, wypełniając tym samym obowiązki 
określone w § 5 umów z NFZ, przedmiotem których było udzielanie świadczeń 
w zakresie KAOS. 
Świadczenia zdrowotne w zakresie KAOS nad pacjentem z cukrzycą udzielane były 
przez czterech lekarzy diabetologów, trzy pielęgniarki, w tym jedną ze specjalizacją 
w zakresie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz specjalistę żywienia człowieka. 
Tym samym NZOZ spełnił wymagania dotyczące personelu i jego kwalifikacji, 
określone w załączniku – odpowiednio nr 3c oraz 3 część a - do zarządzeń Prezesa 
NFZ Nr 79/2014/DSOZ oraz Nr 62/2016/DSOZ. Lekarze, pielęgniarki oraz dietetyk 
(specjalista żywienia człowieka) posiadali specjalności wskazane w umowach z NFZ 
(załącznik nr 2 Harmonogram - Zasoby), a personel medyczny spełniał również 
wymagania określone w poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  
W badanym okresie przy poradni diabetologicznej nie prowadzono tzw. gabinetu 
stopy cukrzycowej, zajmującego się leczeniem tego powikłania cukrzycy typu 2. 

 (dowód: akta kontroli, str. 10, 13-14, 20, 24-25, 33, 37-40, 642-68, 70, 83-86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

                                                      
27 System Zarządzania Obiegiem Informacji. 
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Czas pracy lekarzy udzielających świadczeń w zakresie KAOS zbył niezgodny 
z umowami z NFZ, tj. z harmonogramem28, stanowiącym załącznik nr 2 do umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
w zakresie KAOS.  
Naruszono tym samym przepisy § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzeń Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r.29 oraz z dnia 8 września 2015 r., a także 
załączników (odpowiednio nr 3c i nr 3 część a) do zarządzeń Prezesa NFZ 
Nr 79/2014/DSOZ i Nr 62/2016/DSOZ (odpowiednio § 11 ust. 1 i § 9 ust. 1 i 2).  
Dostępność do świadczeń w gabinecie diabetologicznym przy ul. Jutrzenki 4 
w Lublinie miała być zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00. Według harmonogramu (załącznik nr 2 do umów z NFZ) w środy 
w godzinach od 8.00 do 15.30 świadczenia miały być udzielane przez Monikę B.-Ł., 
a w czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30 przez Małgorzatę G.-S.  
Według terminarza wizyt poradni diabetologicznej za I półrocze 2017 r.: 

− Monika B.-Ł. w środy przyjmowała pacjentów (KAOS i AOS) najwcześniej od 
godziny 13.15, a godzina wizyty ostatniego pacjenta ustalona była na 19.15; 

− Małgorzata G.-S. w czwartki w ogóle nie przyjmowała pacjentów, z wyjątkiem 
20 kwietnia, kiedy przyjmowała pacjentów (KAOS i AOS) od godz. 14.45 do 
18.45 (godz. wizyty ostatniego pacjenta). 

Kontrola ustaliła30, że: 
− Monika B.-Ł. w środy w okresie od stycznia do maja 2017 r. w godzinach od 

7.30 do 15.05, a w czerwcu 2017 r. od 7.30 do 14.30 świadczyła pracę na 
Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii (Pododdział 
Onkologiczny) WSzS31); 

− Małgorzata G.-S. w czwartki w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.32 
w godzinach od 7.30 do 15.05 (a w czwartek 9 marca do godz. 20.30) 
świadczyła pracę na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii 
i Diabetologii (Pododdział Onkologiczny) WSzS. 
 

Monika B.-Ł. odmówiła złożenia wyjaśnień w sprawie udzielania w środy 
w godzinach od 8.00 do 15.30 świadczeń w NZOZ w ramach KAOS oraz 
świadczenia pracy w WSzS. Małgorzata G.-S. wyjaśniła, że często dyżurowała 
w środy, to po dyżurze przyjeżdżała do NZOZ w czwartek rano, a kiedy nie mogła, 
bo nie miała dyżuru w środę, to informowała wcześniej NZOZ. Wówczas albo były 
przesuwane terminy wizyt, albo organizowane było zastępstwo. 

Dyrektor NZOZ wyjaśnił, że Małgorzata G.-S. w czwartki od 8.00 do 15.30 oraz 
Monika B.-Ł. w środy od 8.00 do 15.30 były dostępne w ten sposób, że 
harmonogram pracy został ustalony w oparciu o informację, że dyżury lekarzy 
w oddziale szpitalnym są układane w dość regularny sposób, który umożliwiał 
podjęcie pracy wykazanej w harmonogramie (tzw. „zejście po dyżurze”). 
W momencie, gdy uzyskano informację, że Monika B. nie dyżuruje, analizowano 
harmonogram oraz dotychczasową zgłaszalność pacjentów i ustalano, że opiekę 
zapewni inny lekarz, a w przypadku gdyby z jakichś powodów pacjent potrzebował 
kontaktu z Moniką B., ustalono, że będzie powiadomiona natychmiast telefonicznie 

                                                      
28 Zgodnie z § 1 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 . w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), przez haromonogram rozumie się dostępność 
miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej wraz z czasem jego pracy.  
29 Dz. U. Nr 81, poz. 484. 
30 Dokumenty uzyskane, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie (WSzS). 
31 W WSzS w Lublinie nieobecność w pracy w środy (dni robocze) odnotowano: 1.03.2017 r. 
32 Łącznie 12 dni roboczych, a dziewięć razy w czwartki miała wolne lub korzystała z urlopu wypoczynkowego. 
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aby określić sposób postępowania. Małgorzata G.-S. zapewnia opiekę w czwartki 
po dyżurze, a gdy nie jest to możliwe (bo np. nie odbyła dyżuru w środę), 
powiadamia NZOZ. W sytuacji, gdy dyżur przesunięto/odwołano sprawdzano stan 
zapisu pacjentów i jeżeli byli zapisani pacjenci, organizowano zastępstwo, a jeśli 
nie, to ustalano kontakt telefoniczny dla uzgodnienia dalszego postępowania. Ze 
względu na sporadyczność takich sytuacji i ich nieprzewidywalność oraz krótki czas 
decyzji, niemożliwym było dokonanie zgłoszenia NFZ takiego zastępstwa. Dyrektor 
NZOZ dodał, że w celu zwiększenia dostępności Małgorzata G.-S. przychodziła 
także w inne dni po dyżurze w godzinach porannych, a Monika B.-Ł. wielokrotnie 
przyjmowała pacjentów do godziny 21.00. Dyrektor NZOZ dodał też, że 
zdecydowano tak, aby zapewnić pacjentom dalszą opiekę KAOS, z której są bardzo 
zadowoleni, m.in. z powodu dowolnego kontaktowania się pacjentów z lekarzami, 
dietetyczkami i pielęgniarkami. Wiele z tych kontaktów odbywa się także 
telefonicznie po godzinach pracy poradni i z tego powodu może nie być zapisana 
w dokumentacji, brak jest regulacji w tym zakresie. 
Dyrektor NZOZ wyjaśnił również, że w terminarzu wizyt godziny przyjęć wynikały 
z indywidualnych uzgodnień terminów z pacjentami. Stąd rozkład wizyt 
w poszczególnych dniach i godzinach był różny. Brak planowanych w terminarzu 
wizyt w niektórych godzinach oznacza, że lekarz był w tym czasie w przychodni 
i oczekiwał na pacjentów wymagających nagłej pomocy lekarskiej, tj. pilnej porady 
związanej najczęściej z insulinoterapią. Wskutek różnych okoliczności poziom 
glikemii może utrzymywać się na poziomie innym niż określony przez lekarza, jeżeli 
pacjent mimo edukacji nie radzi sobie z tą sytuacją zgłasza się do poradni, mimo 
braku umówionej w tym dniu wizyty.  

Zgodnie z terminarzem wizyt poradni diabetologicznej za I półrocze 2017 r., 
o godzinie 8.00 nie rozpoczęto przyjęć pacjentów w żadnym dniu, w 24 
przypadkach (spośród 117 dni, w których przyjmowano pacjentów) pierwszego 
pacjenta przyjęto w godzinach od 8.45 do 10.00, 34 razy pierwszego pacjenta 
przyjęto po godz. 10.00, ale przed godz. 14.00, natomiast w 59 przypadkach 
pierwszy pacjent miał ustaloną wizytę po godz. 14.00. 

 (dowód: akta kontroli, str. 13,14, 24, 25, 37-40, 70, 98-117, 136-170) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność NZOZ w zbadanym 
obszarze. 

3. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy typu 2 wykorzystujących 
leki najnowszej generacji 

Z informacji przedłożonych przez czterech lekarzy diabetologów wynika, że: 
− w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat cukrzycy typu 2, stosowane leki 

i metody leczenia spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej choroby 
(tj. osiągnięcia „wyrównania metabolicznego”) oraz przyczyniają się 
do ograniczenia powstawania powikłań lub ich skutków; 

− stosowane metody leczenia cukrzycy typu 2 uwzględniają leki najnowszej 
generacji; jeden lekarz wskazał, że wszystkie leki są dostępne, ale 
ograniczeniem jest brak refundacji; 

− spośród leków najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, ale w Polsce 
są niedostępne lub są dostępne tylko za pełną odpłatnością wskazano: analogi 
GLP 1, inhibitory DPP-4 (Januvia, Onglyza, Trajenta), gliflozyny (Jardiance, 
Forxiga, Xigduo), Victoza, Byetta, Bydueron, SLGP 2; 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− jeden lekarz podał, że zna przypadek, gdy pacjent sam kupuje leki niedostępne 
w kraju i przyjmuje je pod kontrolą lekarza oraz zaobserwował u niego lepsze 
efekty leczenia cukrzycy, niż przy stosowaniu leków ogólnodostępnych; 

− według jednego lekarza stosowanie leków najnowszej generacji jest ograniczone 
ze względu na koszty terapii. Leki te dostępne są w Polsce tylko i wyłącznie za 
pełną odpłatnością. 

(dowód: akta kontroli, str. 71-79) 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli33, wnosi o: 

1. Realizację u pacjentów z cukrzycą typu 2 średnio czterech porad w roku, 
w odstępach trzymiesięcznych, zgodnie ze schematem postępowania 
określonym przez NFZ.  

2. Kierowanie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 na badania diagnostyczne 
z częstotliwością nie mniejszą niż wskazana w zarządzeniach Prezesa NFZ. 

3. Udzielanie świadczeń w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad 
pacjentem z cukrzycą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 
do umowy z NFZ. 

4. Odnotowywanie w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów informacji 
o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach oraz o ich wynikach. 

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 
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   25   września 2017 r. 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
Wanda Bącal 

doradca ekonomiczny 
 

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

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

Podpis Podpis 

                                                      
33 Dz.U. z 2017 r., poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 
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