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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty 
kontrolą 

P/17/057 – Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 

Lata 2015 – 2017 (I półrocze) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler  Roman Pajer, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/95/2017 z dnia 30 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin 
(dalej: „WSS” lub „Szpital”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Gabriel Maj, Dyrektor Szpitala od 1 listopada 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie leczenia cukrzycy typu 2. 

Powyższą ocenę w szczególności uzasadnia: 
- zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych na Oddziale Szpitalnym, na 
którym leczono chorych na cukrzycę typu 2, przez personel medyczny posiadający 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa, 
- wyposażenie Oddziału Szpitala, na którym leczono pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 2, w sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia chorych wymagany przepisami 
i zalecany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)2, 
- zapewnienie dostępu chorych na cukrzycę typu 2 do świadczeń gwarantowanych 
z zakresu diabetologii realizowanych na Oddziale Szpitalnym. Przyjęcie na Oddział 
chorych na cukrzycę typu 2 odbywało się na bieżąco – zgodnie z potrzebami 
zdrowotnymi pacjentów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stacjonarna opieka zdrowotna  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest 
podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

                                                      
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 „Zalecenia kliniczne dotyczące postepowania u chorych na cukrzycę 2016” (dalej: „Zalecenia PTD”; 
https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne_2016). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

KRS:0000003717 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 
000000002945. 
WSS realizuje świadczenia finansowane ze środków publicznych w ramach 
dziewięciu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych pomiędzy 
Szpitalem a Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Lublinie (dalej: LOW NFZ), w tym umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - leczenie szpitalne, do której odnosił się przedmiot niniejszej kontroli 
NIK. Powyższą umowę o numerze pierwotnym 03-11-03-00089-04 Szpital zawarł 
dnia 29 grudnia 2010 r. i realizował ją do chwili obecnej (podpisując stosowe 
aneksy, w tym ostatni aneks z dnia 30.05.2017 r. przedłużający czas jej 
obowiązywania do 30 września 2017 r.). W trakcie obowiązywania tej umowy były 
realizowane i rozliczane świadczenia udzielone pacjentom hospitalizowanym na 
Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii3 w ramach trzech 
zakresów: choroby wewnętrze - hospitalizacja; diabetologia – hospitalizacja; 
endokrynologia – hospitalizacja. 

(dowód: akta kontroli str. 3-57) 

1.1. Świadczenia hospitalizacyjne w zakresie diabetologii były udzielane przez 
personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, 
spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego4. Zatrudnionych było ogółem 65 pracowników udzielających tych 
świadczeń, z tego 64 osoby miały zawartą umowę o pracę a jedna osoba umowę 
cywilno-prawną. Wśród tych osób było: 25 lekarzy w tym pięciu lekarzy specjalistów 
w dziedzinie diabetologii5; czterech lekarzy specjalistów z endokrynologii; dwóch 
specjalistów w zakresie kardiologii; jeden z dziedziny toksykologii6. Wymienieni 
lekarze posiadali także tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Jeden 
lekarz posiadał pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii oraz był 
w trakcie odbywania specjalizacji z chorób wewnętrznych. Dodatkowo na Oddziale 
11 lekarzy rezydentów było w trakcie odbywania specjalizacji z chorób 
wewnętrznych. Kolejną grupę zawodową stanowiły pielęgniarki (38 osób), z tego 
dwie posiadające specjalizację w dziedzinie diabetologii; trzy w dziedzinie 
pielęgniarstwa zachowawczego; jedna w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego; 
jedna w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 
jedna w dziedzinie organizacji i zarządzania. Oddział dysponował również 
pozostałym personelem, wymaganym ww. rozporządzeniem z 22 listopada 2013 r. 
przy udzielaniu świadczeń stacjonarnej opieki zdrowotnej z zakresu diabetologii. 
Zatrudniał bowiem, na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) dietetyka oraz 
psychologa na podstawie umowy cywilno-prawnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 58-167) 
Ustalono, że harmonogramy pracy w poradni oraz na Oddziale w miesiącu czerwcu 
2017 r. nie kolidowały ze sobą. Czas pracy lekarzy diabetologów wykazany 
w załączniku – harmonogram zasoby w kontrakcie na rok 2017 wynosił 
w przypadku: M. B-Ł w poradni 6 godzin w tygodniu (tj. poniedziałek od 11.30 do 
14.30, czwartek od 11.30 do 14.30), a na Oddziale 30 godzin 40 minut w tygodniu 
(harmonogram pracy na Oddziale nie był wykazany do NFZ jako harmonogram 
szczegółowy, bez wskazania godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia - 
                                                      
3 Pod względem funkcjonalnym wyodrębniono dwie części: 1. Internistyczna - Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii 
i Diabetologii; 2. Onkologiczna - Pododdział Onkologiczny.   
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 694 ze zm. (dalej: rozporządzenie z 22 listopada 2013 r.).  
5 jeden lekarz posiadał specjalizację zarówno z diabetologii, jak i endokrynologii i został uwzględniony w liczbie lekarzy 
specjalistów z diabetologii. 
6 Jeden lekarz posiadał specjalizację zarówno z toksykologii, jak i endokrynologii i został uwzględniony w liczbie lekarzy 
specjalistów z endokrynologii. 
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harmonogram średniotygodniowy), M. G-S - w poradni 3 godziny w tygodniu 
(tj. środa od 11.30 do 14.30), a na Oddziale 33 godzin 20 minut w tygodniu 
(harmonogram pracy na Oddziale nie był wykazany do NFZ jako harmonogram 
szczegółowy w poszczególnych dniach tygodnia - harmonogram 
średniotygodniowy), M. T. - w poradni 6 godzin w tygodniu (tj. poniedziałek od 11.30 
do 14.30, wtorek od 11.30 do 14.30), a na Oddziale 28 godzin w tygodniu 
(harmonogram pracy na Oddziale nie był wykazany do NFZ jako harmonogram 
szczegółowy w poszczególnych dniach tygodnia - harmonogram 
średniotygodniowy), E. S. – udzielała świadczeń opieki zdrowotnej tylko w poradni 
diabetologicznej zgodnie z harmonogramem (tj. środa od 8.00 do 15.35, czwartek 
od 8.00 do 15.35, co stanowiło łącznie 15 godzin 10 minut na tydzień). Pozostali 
lekarze diabetolodzy (E. K. i K.Z-P.) udzielający świadczeń na Oddziale nie udzielali 
świadczeń w poradni diabetologicznej.  
Zgodnie z zarządzeniem nr 60 dyrektora z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad pełnienia dyżuru medycznego oraz liczby lekarzy dyżurujących na 
poszczególnych Oddziałach stwierdzono, że na Oddziale Chorób Wewnętrznych, 
Endokrynologii i Diabetologii dyżur medyczny pełniło dwóch lekarzy. Dyżur 
medyczny był pełniony zgodnie z planem dyżurów lekarskich ww. Oddziału. 
Stwierdzono, że zgodnie z planem dyżurów na miesiąc czerwiec br., dyżur 
medyczny pełniły: M. T., M. G-S, K. Z-P. Natomiast w czerwcu 2017 r. M. B-Ł 
w ogóle nie dyżurowała na Oddziale, zaś E. K. była nieobecna z powodu choroby. 
Analizy rozkładu czasu pracy (planu-wykonania) dyżurów lekarzy Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii na okres od 01 do 30.06.2017 r. 
wykazała, że zejścia po dyżurach lekarskich oraz „wolne za dyżury” miało miejsce 
w dni robocze i nie dotyczyły dni ustawowo wolnych od pracy (sobota, niedziela). 

 (dowód: akta kontroli str. 234-275) 
1.2. Na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii znajdowały 
się następujące pomieszczenia: pokój socjalny, kuchnia, gabinet kierownika oraz 
zastępcy kierownika Oddziału, gabinet kierownika ds. pielęgniarstwa, punkt przyjęć 
chorych, łazienka chorych, wc personelu (3), brudownik, gabinet lekarski (3), sale 
chorych (14), pokój socjalny pielęgniarek, gabinet zabiegowy, pobyt dzienny 
chorych, wc chorych (7), natryski chorych (7), natryski dla personelu (1). Ponadto 
wydzielona część intensywnego nadzoru obejmowała następujące pomieszczenia: 
dwie sale czterołóżkowe i wc dla pacjentów (2); dwie sale dwułóżkowe i wc dla 
pacjentów (1); pokój socjalny pielęgniarek; magazyn sprzętu medycznego; szatnie 
lekarską z natryskiem. 
Na wyposażeniu Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii 
znajdowały się m.in. pompy do ciągłej dożylnej infuzji insuliny, kardiomonitory, 
holtery ciśnieniowe, holtery EKG, aparaty EKG, aparat USG, defibrylatory. Oddział 
Szpitalny został wyposażony w sprzęt medyczny określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia z dnia 22 listopada 2013 r., zgłoszony do umowy z NFZ w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie diabetologia – hospitalizacja. Urządzenia te były 
sprawne i miały aktualne przeglądy techniczne.  

(dowód: akta kontroli str. 168-172) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Leczenie cukrzycy typu 2 w warunkach hospitalizacji 

W latach 2015-2017 (do 31 maja) na Oddziale Chorób Wewnętrznych, 
Endokrynologii i Diabetologii leczonych było ogółem 280 pacjentów w związku 
z cukrzycą typu 2, w tym 82, u których cukrzycę zdiagnozowano po raz pierwszy. 
W poszczególnych latach ww. okresu liczba pacjentów hospitalizowanych na 
cukrzycę typu 2, w tym z cukrzycą zdiagnozowaną po raz pierwszy, wynosiła 
odpowiednio: 92 i 26 w 2015 r., 137 i 39 w 2016 r., 51 i 17 w 2017 r. (do 31 maja). 
Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań odnotowano u 27 pacjentów 
(14 w 2015 r., ośmiu w 2016 r. i pięciu w 2017 r. – do 31 maja 2017 r.). W trakcie 
hospitalizacji parametry wyrównania metabolicznego osiągnięto u 25 pacjentów 
(odpowiednio u: 12, ośmiu, i pięciu). 
Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) głównym celem leczenia 
cukrzycy jest prawidłowe wyrównanie metaboliczne7 oraz zapobieganie późnym 
powikłaniom narządowym.  

(dowód: akta kontroli str. 215-233)  
Przebieg leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 analizowano na podstawie informacji 
zawartych w dokumentacji8 30 pacjentów9, którzy w okresie 2015–2017 
(do 31.05.2017 r.) byli hospitalizowani na Oddziale Chorób Wewnętrznych, 
Endokrynologii i Diabetologii z rozpoznaniem głównym z zakresu E1110. 
Analiza wpisów w DM wykazała m.in., że wiek analizowanych 30 pacjentów11 
chorujących na cukrzycę średnio 11 lat, wyniósł od 38 do 94 lat (średnio 65 lat). 
Czas hospitalizacji wynosił od jednego do 70 dni (średnio 10 dni). Na hospitalizację 
w trybie pilnym zostało przyjętych 21 pacjentów, a dziewięciu w trybie planowym.  
W trakcie hospitalizacji zmarł jeden pacjent.  
Najczęściej odnotowywanymi przyczynami hospitalizacji były: ostre powikłania 
cukrzycy (u 13 pacjentów) oraz modyfikacja schematu terapii (u sześciu) i nowo 
wykryta cukrzyca z klinicznymi objawami hiperglikemii (u sześciu). W kartach 
choroby 13 pacjentów12 odnotowano powikłania obejmujące: chorobę niedokrwienną 
serca (u sześciu pacjentów), przebyty zawał serca (u czterech), retinopatię 
cukrzycową (u sześciu), chorobę nerek (u ośmiu), neuropatię cukrzycową 
(u dwóch). Natomiast u żadnego z pacjentów nie stwierdzono zespołu stopy 
cukrzycowej (nie dokonywano amputacji kończyny). Występowanie cukrzycy wśród 
najbliższych krewnych odnotowano w kartach choroby siedmiu pacjentów. W trakcie 
hospitalizacji pacjenci byli kierowani na konsultacje specjalistyczne w związku 
z leczeniem cukrzycy (np. do kardiologa, nefrologa, okulisty), a po jej zakończeniu 
kierowani do poradni diabetologicznej.  
Efekty leczenia pacjentów analizowano na podstawie wyników pięciu parametrów13 
wyrównania osiągniętych w toku leczenia. W przypadku czterech pacjentów (13%) 
osiągnięto w trakcie hospitalizacji trzy z pięciu parametrów wyrównania 
metabolicznego, 16 pacjentów (53%) – osiągnięto dwa takie parametry, siedmiu 
(23%) – jeden, zaś w przypadku trzech pacjentów (10%) nie osiągnięto żadnego 
z nich. Zalecany poziom gospodarki lipidowej uzyskało pięciu pacjentów (17%), 
ciśnienia tętniczego – 20 (67%), wskaźnika BMI – trzech (10%),glukozy na czczo – 
23 (77%), a hemoglobiny glikowanej – dwóch pacjentów (7%). W przypadku 16 
pacjentów, leczonych na ww. Oddziale, w trakcie ich hospitalizacji nie dokonano 
pomiaru pięciu parametrów wyrównania metabolicznego, tj. dotyczących gospodarki 
                                                      
7 Tj. uzyskanie docelowych wartości w zakresie glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, lipidemii, masy ciała.  
8 Tj. karty historii choroby wraz z załącznikami (zwanych dalej „dokumentacją medyczną” lub „DM”). 
9 Wylosowanych z wykorzystaniem programu Pomocnik Kontrolera.  
10 Cukrzyca insulinoniezależna. 
11 13 kobiet i 17 mężczyzn. 
12 W tym u siedmiu pacjentów – po jednym powikłaniu, u trzech - po dwa, u dwóch - po trzy, a u jednego - cztery.  
13 Hemoglobina glikowana (HbA1c), glukoza na czczo, gospodarka lipidowa, ciśnienie tętnicze, wskaźnik BMI.  

Opis stanu 
faktycznego 
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lipidowej (u 15 pacjentów), hemoglobiny glikowanej HbA1c (u ośmiu), glukoza na 
czczo (u jednego), ciśnienia tętniczego (u czterech) oraz wskaźnika BMI (u 15).  

 (dowód: akta kontroli str. 199-208) 

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - 
Pododdział Onkologiczny wyjaśnił, że według zaleceń PTD dotyczących 
postępowania u chorych na cukrzycę do oceny leczenia cukrzycy należą oznaczenie 
hemoglobiny glikowanej (1x w roku), profilu lipidowego (1x w roku), pomiarów 
ciśnienia tętniczego oraz oznaczenia wskaźnika masy ciała (BMI). 
W odniesieniu do oznaczeń hemoglobiny glikowanej w przypadku czterech 
pacjentów nie zalecono oznaczenia ww. wskaźnika z powodu: zgonu pacjenta przed 
upływem 24 godzin, wypisu ze szpitala na własne żądanie przed zakończeniem 
leczenia, współistniejącej niedokrwistości – wynik niediagnostyczny, cukrzycy 
rozpoznanej w trakcie hospitalizacji na podstawie doustnego testu tolerancji glukozy 
– w takich przypadkach wynik HbA 1c prawidłowy. 
Profil lipidowy – u kilku pacjentów nie wykonano badania z powodu ciężkiego stanu 
ogólnego pacjenta (gorączka, brak kontaktu i współpracy z chorym - zaburzenia 
urojeniowe, zespół uzależnienia alkoholowego), zgon przed upływem 24 godzin od 
przyjęcia (1), wypis na własne żądanie przed zakończeniem leczenia (1), pozostali 
pacjenci pozostawali pod opieką Poradni Diabetologicznej i posiadali aktualne 
wyniki badań. Wskaźnika masy ciała (BMI) nie wyliczono u pacjentów leżących 
(brak możliwości uzyskania aktualnej wagi ciała i wzrostu chorego). Pozostali 
pacjenci mieli wyliczone wskaźniki BMI – wpisane w karcie gorączkowej lub 
w historii choroby l/lub w karcie informacyjnej. Natomiast glikiemia na czczo 
oznaczona w laboratorium u pacjentów z już rozpoznaną cukrzycą nie jest 
parametrem wyrównania metabolicznego. Nie mniej u wszystkich pacjentów między 
innymi takie pomiary były wykonywane przyłóżkowo z krwi włośniczkowej według 
zaleceń PTD. 

(dowód: akta kontroli str. 209-211) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

3. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do 
świadczeń specjalistycznych w celu hospitalizacji 

W Szpitalu nie prowadzi się osobnego rejestru pacjentów chorych na cukrzycę typu 
2 i w związku z tym nie przekazuje się do NFZ odrębnych danych statystycznych dla 
tej grupy pacjentów z wyjątkiem danych dotyczących wykonywanych świadczeń. 

Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 posiadający skierowanie od lekarza POZ bądź 
lekarza specjalisty na hospitalizację (w związku z tym schorzeniem), zgodnie 
z przyjętymi zasadami zapisywani byli do „kolejki pacjentów oczekujących” 
w podziale na przypadki stabilne i pilne. 

Według stanu na koniec poszczególnych kwartałów okresu 2015-2017 (I półrocze) 
nie stwierdzono pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych  
osobom leczonym w związku z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. 

(dowód: akta kontroli str. 212) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wartość zakontraktowanych przez Szpital z NFZ świadczeń z zakresu diabetologii 
(hospitalizacja) w latach 2015-2017 (I półrocze) wyniosła łącznie 1 156 584 zł, 
co stanowiło 0,43% wartości kontraktu na leczenie szpitalne ogółem 
(270 614 794 zł), w tym: 

- 442 000 zł w 2015 r.,  a wartość świadczeń wykonanych i przedstawionych do 
rozliczenia wyniosła 481 996 zł (kwota ta została zapłacona przez Fundusz - 
zgodnie z zawartą ugodą); 

 - 493 584 zł w 2016 r., a wartość świadczeń wykonanych i przedstawionych do 
rozliczenia wyniosła 513 160 zł (kwota ta została zapłacona przez Fundusz - 
zgodnie z zawartą ugodą);  

- 221 000 zł w 2017 r. (I półrocze) – wartość świadczeń wykonanych wyniosła 
247 728 zł (wartość zapłaconych świadczeń - 220 688 zł). Plan na I półrocze 2017 r. 
był zgodny z aneksem nr 03-00089-17-09-13/JGP/2017 z 28.06.2017 r. 
określającym plan rzeczowo-finansowy na okres styczeń – wrzesień 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 213-214) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

Lekarze udzielający świadczeń pacjentom chorym na cukrzyce typu 2 wyjaśnili14, 
że w świetle aktualnej wiedzy medycznej, ordynowane przez nich leki i stosowane 
metody spełniają oczekiwania skutecznego leczenia. Lekarze nie podali w tej 
informacji, czy ich zdaniem utrudniony jest dostęp do leków najnowszej generacji. 
Natomiast wymienili leki najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane 
w Polsce, a są niedostępne lub tylko za pełną odpłatnością (wskazali na wysokie 
ceny tych leków). Dotyczyło to m.in. Bydureon, Jardiance, Forxiga. Jeden lekarz 
nadmienił również, że o odpłatności za leki decyduje Minister Zdrowia, a lekarz nie 
ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Wszyscy lekarze stwierdzili natomiast, że nie 
znają przypadku aby pacjent sam kupował leki niedostępne w Polsce oraz je 
zażywał.  

(dowód: akta kontroli str. 173-198) 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, nie formułuje wniosków 
pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

                                                      
14 23 lekarzy spośród 25 objętych ankietą (brak możliwości wypełnienia ankiety ze względu na długotrwałą nieobecność 
w pracy dwóch lekarzy). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli15 
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. 

 

Lublin, dnia  8  września 2017 r. 

 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
Roman Pajer 

specjalista kontroli państwowej 
 

 
 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 

                                                      
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 


