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I. Dane identyfikacyjne 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2,  
20-090 Lublin (dalej: IMW lub Instytut) 

Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW, Dyrektor od 24.03.2017 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła 
prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Dyrektor, od 19.12.2014 r. do 23.03.2017 r.1 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie zakładanych rezultatów. 

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków. 

Lata 2017-2020 oraz okres wcześniejszy i późniejszy w zakresie działań związanych 
ze środkami, których rozliczenie nastąpiło w terminie objętym kontrolą 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

1. Iwona Pacwa, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/53/2021 z 16.04.2021 r.  

2. Ewelina Baran-Chomiuk, Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/54/2021 z 16.04.2021 r. 

(akta kontroli tom I str. 2-3) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że poprzez realizację trzech projektów 
finansowanych ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników (dalej: FSUSR lub Fundusz) Instytut ułatwił dostęp do specjalistycznej 
diagnostyki, rehabilitacji i leczenia ponad 11 tys. ubezpieczonym w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS), niemniej jednak realizacja 
tych projektów nie zawsze przebiegała zgodnie z założeniami wniosków 
o dofinansowanie i porozumień zawartych z FSUSR. W żadnym z projektów nie 
zrealizowano w pełni celów i zakresu rzeczowego zadań. Dwa projekty realizowano 
niezgodnie z zatwierdzonym przez Fundusz harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  

Prowadzono wyodrębnioną ewidencję kosztów dwóch projektów, stosownie do 
postanowień porozumień w sprawie ich realizacji. W przypadku trzeciego projektu, 
nie było takiego obowiązku, co skutkowało brakiem możliwości określenia 
całkowitych kosztów tego projektu. W projekcie tym IMW wyodrębnił jedynie 
zakupione usługi m.in. podwykonawstwa oraz koszty poniesione w ramach wkładu 
własnego, jednak nieustalenie szczegółowych, przejrzystych procedur 
kwalifikowania wydatków w poczet wkładu własnego uniemożliwiło sprawdzenie ich 
poprawności. Dane wynikające z ewidencji zostały prawidłowo wykazane 
w przekazywanych do FSUSR wnioskach o płatność i sprawozdaniach finansowych.  

                                                      
1  Dalej: Była Dyrektor Instytutu. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
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Nie wszystkie objęte kontrolą koszty, poniesione na realizację projektów, spełniały 
warunki kwalifikowalności. Nieprawidłowości stwierdzono w dwóch projektach, 
dotyczyły one wydatkowania środków Funduszu przed okresem realizacji projektu, 
wypłaty większego – niż wynikało z godzin pracy – wynagrodzenia za usługi prawne 
oraz zakupu aparatu fotograficznego z wyposażeniem, niewykorzystywanego 
w projekcie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie 
zakładanych rezultatów 

1. W okresie objętym kontrolą IMW realizował trzy projekty dofinansowane ze 
środków Funduszu, tj. „Pilotażowy program profilaktyki stresu pn. „STOP STRES” 
przeznaczony dla osób narażonych na stres pourazowy związany z Afrykańskim 
Pomorem Świń” (dalej: „Projekt ASF” lub „Program ASF”), „Kompleksowa opieka 
nad rolnikami i ich rodzinami w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji 
i profilaktyki chorób odkleszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy” 
(dalej: „Zadanie kompleksowej opieki” lub „Projekt kompleksowej opieki”) oraz 
„Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich 
realizowany w latach 2015-2016” (dalej: „Program PBZ” lub „Projekt PBZ”). 

1.1. „Projekt ASF” realizowany był w okresie od 17.09.2018 r. do 31.12.2018 r. 
na podstawie porozumienia nr FS-451/598/439/18, zawartego 24.09.2018 r. (dalej: 
porozumienie w sprawie „Projektu ASF”). Koszt Programu ASF wynosił 500,7 tys. zł 
i w całości miał zostać pokryty ze środków FSUSR. Cele Programu określone 
zostały m.in. jako: diagnoza stanu zdrowia psychicznego; prewencja, czyli 
przygotowanie uczestników do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, wyuczenie odpowiednich zachowań, sposobów postępowania, a także 
przyjmowania i udzielania pomocy psychologicznej; leczenie i rehabilitacja. 
W celach szczegółowych wskazano ponadto kształtowanie postaw, zachowań 
i propagowanie stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz prewencję 
w zakresie zachowań antyzdrowotnych. W uzasadnieniu podano, że Program ma 
charakter pilotażowy, zakładano dotarcie do wszystkich osób, dotkniętych skutkami 
ASF, stwierdzenie skali występowania zaburzeń, w tym ryzyka podjęcia próby 
samobójczej, przetestowanie zaproponowanego modelu rehabilitacji 
psychofizycznej oraz ocenę skuteczności działań podjętych przez Instytut. 

Zakładano, że „Projekt ASF” będzie realizowany w czterech etapach. W pierwszym 
etapie przewidziano spotkania informacyjne dla lekarzy rodzinnych Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) w zakresie diagnostyki skalami przesiewowymi do 
oceny nasilenia poziomu stresu, depresji oraz ryzyka zachowań samobójczych. 
W drugim etapie planowano dokonanie wstępnej diagnozy stanu zdrowia 
psychicznego uczestników badań. Trzeci etap obejmował kwalifikację badanych do 
dalszych działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz specjalistycznych, a czwarty – 
realizację tych działań. Na zakończenie „Projektu ASF” zakładano przeprowadzenie 
ewaluacji jego skuteczności (ponowne badanie pacjenta w celu oceny jego stanu 
psychicznego) oraz przygotowanie raportu końcowego, oceniającego zasadność 
kontynuowania badań wśród rolników i ich domowników, których mogły dotknąć 

                                                      
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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skutki uboju trzody chlewnej, pod kątem zespołu stresu pourazowego (dalej: PTSD) 
i opracowanie modelu postępowania dla innych województw. 

(akta kontroli tom I str. 10-27, 39-49, 50-62, 68-74, 421-433) 

Pismem z 8.11.2018 r. Instytut wystąpił z wnioskiem do FSUSR o dokonanie zmian 
w budżecie „Projektu ASF” i harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegających 
w szczególności na: 

 zmniejszeniu kosztów spotkań informacyjnych dla lekarzy POZ z 30 tys. zł do 
16,5 tys. zł (tj. o 45%),  

 zmniejszeniu kosztów wynagrodzeń lekarzy rodzinnych z 40 tys. zł do 10 tys. zł 
(tj. o 75%), 

 zwiększeniu kosztów zaangażowania psychologa przy terapii indywidualnej 
z 56,2 tys. zł do 69,7 tys. zł. (tj. o 24%), 

 zwiększeniu kosztów pobytu w Klinice Rehabilitacji z 162,7 tys. zł do 
201,8 tys. zł (tj. o 24%). 

W uzasadnieniu podano, iż zmiany wynikały z niskiej zgłaszalności lekarzy POZ do 
udziału w szkoleniach, a także z dokonanej podczas diagnozy przesiewowej oceny 
skali występowania i nasilenia negatywnych konsekwencji stresu i związanego z tym 
zapotrzebowania na opiekę psychologiczno-medyczną. 

IMW realizował Projekt zgodnie z ww. wnioskiem z 8.11.2018 r., pomimo 
nieuzyskania pisemnej akceptacji FSUSR dla wprowadzenia zmian, wymaganej § 6 
pkt 4 porozumienia w sprawie „Projektu ASF”. 

 (akta kontroli tom I str. 50-62, 217-218, 228-247) 

1.1.1. Instytut uzyskał 25.09.2018 r. zgodę Komisji Bioetycznej przy IMW na 
rozpoczęcie badań w ramach „Projektu ASF”. Informacja o Projekcie została 
opublikowana 25.09.2018 r. na stronie internetowej KRUS, a 8.10.2018 r. na portalu 
agropolska.pl. W dniach 29.09.2018 r. i 3.10.2018 r. zorganizowano spotkania 
informacyjne dla lekarzy5 POZ, w których wzięło udział 56 osób. Dotyczyły one 
stosowania metod przesiewowych do oceny skali nasilenia stresu. Na spotkaniach 
przedstawiono m.in. główne założenia „Programu ASF”, dane dotyczące wpływu 
rehabilitacji na zdrowie pacjentów, zasady stosowania testów diagnostycznych 
w diagnozie przesiewowej rolników narażonych na negatywne skutki ASF, wytyczne 
w zakresie oceny nasilenia poziomu stresu, objawów PTSD, depresji oraz oceny 
ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych. 

(akta kontroli tom I str. 10-27, 39-49, 228-242, 253-266) 

W „Programie ASF” uczestniczyło 51 rolników i ich domowników. IMW rzetelnie 
prowadził ewidencję osób uczestniczących w Projekcie. Wszystkie osoby spełniały 
warunki udziału, tj. pochodziły z gospodarstw, w których stwierdzono występowanie 
ognisk ASF oraz dokonano uboju trzody chlewnej. 20 osób, po przeprowadzeniu 
badań oraz testów wstępnych, nie wymagało dalszego leczenia. Do dalszej 
diagnozy zakwalifikowano 31 osób, które objęto stacjonarną hospitalizacją w Klinice 
Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu. Na podstawie 
analizy dokumentacji medycznej ww. 31 osób stwierdzono, że pacjenci byli objęci 
stałą opieką lekarską i pielęgniarską, a po zakończeniu pobytu zostali 
poinformowani na piśmie o dalszych zaleceniach medycznych. Badania obejmowały 
m.in. badania laboratoryjne, EKG serca, badania psychologiczne z konsultacją, 
rehabilitację fizyczną.  

(akta kontroli tom I str. 50-61, 122-147, 330-338, 434-435) 

                                                      
5  Lekarze byli zapraszani na spotkania informacyjnie telefonicznie oraz za pośrednictwem Kolegium Lekarzy 

Rodzinnych. 
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Personel medyczny, dokonujący wstępnej oceny stanu zdrowia pacjentów oraz 
sprawujący opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi, posiadał odpowiednie 
kwalifikacje i wykształcenie kierunkowe. 

(akta kontroli tom I str. 267) 

1.1.2. We wniosku o dofinansowanie nie ustalono wymiernych wskaźników 
rezultatu, pozwalających stwierdzić stopień zrealizowania celów „Projektu ASF”. 
Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że było to spowodowane pilotażowym charakterem 
Projektu, który miał stanowić bazę do opracowania mierników dla kolejnych 
przedsięwzięć będących jego kontynuacją. Według Dyrektora, cele „Projektu ASF”, 
odnoszące się do: kształtowania postaw, zachowań i propagowania stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego, zostały zrealizowane w wyniku zastosowania 
podczas realizacji Programu kompleksowych działań medyczno-psychologicznych 
z elementami rehabilitacji i intensywnej psychoterapii. Osoby dotknięte stresem 
związanym z ASF potwierdziły nabycie umiejętności m.in. w zakresie radzenia sobie 
z napięciem emocjonalnym, udzielania pierwszej pomocy psychologicznej członkom 
rodzin, zredukowania nasilenia symptomów charakterystycznych dla PTSD 
i zaburzeń depresyjnych.  

(akta kontroli tom I str. 10-27, 228-242) 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, „Projekt ASF” miał być realizowany 
w 9 powiatach, tj. wszystkich, w których – według danych pozyskanych przez IMW 
z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie – wystąpiły ogniska ASF. 
Zakładano dotarcie do wszystkich osób, w których gospodarstwach stwierdzono 
występowanie ognisk ASF i ich przebadanie. 

Założenia te nie zostały w pełni zrealizowane. W Projekcie uczestniczyli rolnicy 
z 4 powiatów spośród 9, w których wystąpiły ogniska ASF. W okresie 
poprzedzającym realizację „Programu ASF”, spośród 73 ognisk choroby, najwięcej 
jej przypadków stwierdzono w powiatach: chełmskim (42,5%) i parczewskim 
(27,4%). Mieszkańcy tych powiatów stanowili odpowiednio 27,5% i 53,0% osób 
przebadanych w ramach Programu. Spośród powiatów nieobjętych Programem 
najwięcej (8,5%) ognisk ASF stwierdzono w powiecie radzyńskim. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że mieszkańcy powiatów nieobjętych „Programem ASF” 
nie byli zainteresowani udziałem w tym Programie, co wynikało głównie z braku 
zaangażowania ze strony lekarzy rodzinnych oraz niechęci większości rolników do 
udziału w badaniach. Mimo zaproszeń kierowanych przez lekarzy POZ do osób 
dotkniętych skutkami ASF, nie stawiali się oni w gabinetach lekarzy 
w wyznaczonych terminach. Zespół lekarzy IMW, mając na uwadze cele Programu, 
zdecydował o osobistych spotkaniach z rolnikami na terenie ich gospodarstw, 
jednak dotarcie do wszystkich wymienionych we wniosku o dofinasowanie powiatów 
utrudniał relatywnie krótki czas przewidziany na realizację Projektu. 

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 pkt 7 porozumienia w sprawie „Projektu ASF”, Instytut 
poinformował FSUSR o problemach związanych z realizacją Programu, 
wynikających z braku zainteresowania ze strony lekarzy POZ  

(akta kontroli tom I str. 10-27, 39-62, 95-126, 217-218, 228-242) 

W dniu 28.01.2019 r., zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 porozumienia w sprawie „Projektu 
ASF”, Instytut przekazał do FSUSR raport końcowy, zawierający m.in. 
charakterystykę realizowanych celów szczegółowych, wniosków z prowadzonych 
badań i obserwacji oraz rekomendacje do kontynuacji Programu. Fundusz nie 
zgłaszał uwag do złożonego raportu. Dane wykazane w sprawozdaniu były zgodne 
z dokumentami źródłowymi. 

(akta kontroli tom I str. 50-62, 95-126, 227, 421-433) 
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1.2. „Zadanie kompleksowej opieki” realizowane było w okresie od 1.08.2019 r. do 
31.12.2020 r. na podstawie umowy z 6.08.2019 r., ze zmianami, zawartej w wyniku 
otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez FSUSR 28.06.2019 r. Koszty zadania 
określono na 1997 tys. zł i były w całości finansowane ze środków FSUSR. Celem 
zadania była m.in.: poprawa świadomości zdrowotnej pracowników KRUS i osób 
ubezpieczonych w KRUS, dotyczącej chorób odkleszczowych, zmniejszenie liczby 
pokłuć przez kleszcze poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, 
zmniejszenie liczby zakażeń chorobami odkleszczowymi, zwiększenie 
wykrywalności chorób odkleszczowych we wczesnych stadiach rozwojowych. 
W „Zadaniu kompleksowej opieki” uczestniczyło 2198 osób, co stanowiło 146,5% 
planu z umowy (1500) i 87,9% planu po zmianach (2500). 

Według ogłoszenia o konkursie i oferty konkursowej, „Zadanie kompleksowej opieki” 
miało dotyczyć 1500 ubezpieczonych w KRUS rolników i członków ich rodzin. 
W harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy na 
realizację zadania, określono 11 planowanych do realizacji działań, w tym 
9 polegających na: wykonywaniu badań w kierunku boreliozy, przeprowadzeniu – 
w przypadku osób z wynikami pozytywnymi – konsultacji przez specjalistę chorób 
zakaźnych, a w razie konieczności także specjalistę neurologa i reumatologa, 
rehabilitacji ambulatoryjnej, rehabilitacji stacjonarnej i leczeniu szpitalnym. Pozostałe 
dotyczyły działań edukacyjnych i związanych z obsługą zadania. 

 (akta kontroli tom II str. 1-42) 

Harmonogram realizacji „Zadania kompleksowej opieki” podlegał zmianom zarówno 
w odniesieniu do ilości, jak i budżetu oraz czasu realizacji działań. Wnioskowane 
przez Instytut i zatwierdzone przez Zarząd FSUSR pismem z 6.02.2020 r. zmiany 
w harmonogramie polegały na: 

 zwiększeniu liczby badań serologicznych w kierunku boreliozy metodą ELISA 
z planowanych 1500 do 2500 oraz badań serologicznych metodą Western blot 
z 750 do 1100, 

 rezygnacji z przeprowadzenia 100 badań serologicznych w kierunku innych 
chorób odkleszczowych,  

 zwiększeniu liczby konsultacji udzielonych przez lekarzy specjalistów chorób 
zakaźnych z 750 do 1000, 

 zmniejszeniu liczby konsultacji neurologicznych z 300 do 40 oraz 
reumatologicznych z 200 do 40, 

 rezygnacji z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych, planowanej dla 50 osób,  

 zmniejszeniu z 300 tys. zł do 201,5 tys. zł kosztów działań edukacyjnych, 
polegających na: 
a) przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników KRUS w oddziałach 

regionalnych w Lublinie, Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie oraz Centrali 
KRUS dotyczących m.in. profilaktyki chorób odkleszczowych, 

b) opracowaniu konspektów lekcji z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 
szkolnym (oddzielnie dla szkół podstawowych i licealnych) i przekazaniu ich 
do FSUSR celem dalszej dystrybucji w szkołach, 

c) opracowaniu ulotki oraz materiałów informacyjnych dla osób 
ubezpieczonych w KRUS i pracowników KRUS, dotyczących metod 
zapobiegania chorobom odkleszczowym oraz przekazania ich do KRUS 
w celu dalszej dystrybucji, 

 wprowadzeniu do harmonogramu działań promocyjnych, polegających na 
przygotowaniu i przekazaniu do FSUSR 200 szt. kuferków zawierających 
materiały promocyjne „Zadania kompleksowej opieki”, w tym m.in. kubek, 
pendrive, smycz, magnes itp. (o wartości ok. 20 tys. zł) oraz opracowaniu 
profesjonalnego i merytorycznego poradnika dla pracowników KRUS, 
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zawierającego m.in. autorską dokumentację fotograficzną przygotowaną 
specjalnie dla zadania. 

W uzasadnieniu ww. zmian wskazano, że są następstwem analizy wyników 
przeprowadzonych badań i konsultacji, zgodnie z którymi blisko 40% pacjentów 
poddanych leczeniu doustnemu lub dożylnemu wymagało ponownej konsultacji 
i powtórzenia badań metodą ELISA w celu oceny skuteczności podjętego leczenia. 
Zmniejszenie liczby konsultacji reumatologicznych i neurologicznych uzasadniono 
niewielką liczbą osób kierowanych na te konsultacje. Podano, że opracowanie 
materiałów edukacyjnych będzie wiązało się z uwzględnieniem w budżecie „Zadania 
kompleksowej opieki” zakupu profesjonalnego sprzętu fotograficznego wraz ze 
sprzętem dodatkowym i oprogramowaniem graficznym za kwotę około 25 tys. zł. 
Nie wskazano uzasadnienia do realizacji w ramach zadania działań promocyjnych. 

(akta kontroli tom II str. 40-52, 61-62) 

Koszty działań promocyjnych nie były przewidziane w pkt III.3 Zasad przyznawania 
wsparcia, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie oraz w ofercie konkursowej. 
Natomiast w części 20 oferty konkursowej pn. Zasoby kadrowe, rzeczowe 
i finansowe organizacji, które będą wykorzystane do realizacji działania stwierdzono, 
że: IMW „dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi w zakresie organizacyjno-
administracyjnym i technicznym do realizacji i prawidłowego przebiegu zadania oraz 
w zakresie grafiki komputerowej i webmasteringu, co zapewni odpowiedni poziom 
realizacji działań”. Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że konieczność doposażenia w sprzęt 
fotograficzny powstała wraz z propozycją przygotowania przez IMW poradnika dla 
pracowników KRUS w zakresie boreliozy i innych chorób odkleszczowych. 

W trakcie realizacji „Zadania kompleksowej opieki” zwiększono ilość, a tym samym 
wartość zakupionych kuferków o 300 szt. (tj. o 22,5 tys. zł). Dyrektor IMW wyjaśnił, 
że w pierwotnie złożonej ofercie nie planowano działań promocyjnych, ponieważ ich 
finansowania nie przewidziano w ogłoszeniu o konkursie. W toku realizacji „Projektu 
kompleksowej opieki” zauważono obszary, które zdaniem IMW wymagały zmian 
i modyfikacji z uwagi na charakter tego Projektu. Zaproponowano opracowanie 
i produkcję kuferków, zawierających materiały promocyjne, które w całości miały 
zostać przekazane do FSUSR do dystrybucji. Dyrektor podał, że żaden 
z potencjalnym wykonawców, u których dokonano szacowania ceny, nie był 
zainteresowany uruchomieniem produkcji 200 sztuk, minimalna możliwa do 
zrealizowania ilość została oszacowana na 500 sztuk. O konieczności zmiany ilości 
i wartości kuferków promocyjnych informowano Fundusz telefonicznie oraz 
planowano aktualizację harmonogramu w tym zakresie, co uniemożliwiła pandemia 
COVID-19. FSUSR nie zakwestionował informacji o zwiększeniu liczby kuferków. 

Do dnia zakończenia kontroli NIK wszystkie kuferki promocyjne, zakupione 
w ramach „Zadania kompleksowej opieki”, pozostawały w Instytucie. Jak wyjaśnił 
Dyrektor IMW, wynikało to z braku odpowiedzi Funduszu na informacje i zapytania 
kierowane przez Instytut w sprawie wskazania miejsca i terminu ich przekazania. 

 (akta kontroli tom II str. 1-10, 30-39, 73, 381-385) 

W ww. piśmie z 6.02.2020 r. Zarząd FSUSR wyraził zgodę na zaproponowaną przez 
Instytut rezygnację z realizacji dwóch działań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, 
ofercie konkursowej i pierwotnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. 
działania nr 3 – badania w kierunku chorób odkleszczowych i działania nr 7 – 
rehabilitacja ambulatoryjna.  

Według Dyrektora Instytutu, rezygnacja z badań w kierunku chorób odkleszczowych 
wynikała z toku realizacji „Projektu kompleksowej opieki” i konsultacji prowadzonych 
przez specjalistę chorób zakaźnych. Wewnętrzny bieżący monitoring i ewaluacja 
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Projektu wykazały, iż środki finansowe zaplanowane na te badania pozostaną 
niewykorzystane, dlatego też uznano, że ich przesunięcie na zwiększenie liczby 
badań podstawowych będzie korzystne w społecznym wymiarze Projektu.  

W piśmie skierowanym do FSUSR wskazano, że rezygnacja z prowadzenia 
rehabilitacji ambulatoryjnej uczestników wynika z braku możliwości realizacji tego 
działania w związku z: ogólnopolskim charakterem „Zadania kompleksowej opieki” 
oraz niezasadnością realizowania rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych dla 
pacjentów, których miejsce zamieszkania oddalone jest od siedziby Instytutu więcej 
niż 15 km.  

Według wyjaśnień Dyrektora IMW, uwzględnienie ww. działania w ofercie 
konkursowej wynikało z planowanego przez Instytut zapewnienia transportu 
i dowozu uczestników „Projektu kompleksowej opieki” na rehabilitację w warunkach 
ambulatoryjnych. Już w początkowym etapie realizacji Projektu zauważono, iż ten 
plan jest niemożliwy do zrealizowania, również z uwagi na brak zainteresowania 
uczestników taką formą rehabilitacji. Mając na uwadze równy dostęp dla wszystkich, 
nawet potencjalnych uczestników Projektu, podjęto negocjacje w sprawie rezygnacji 
z tego działania, zwiększając jednocześnie zasięg i ilość badań. 

(akta kontroli tom II str. 61-62, 67, 369-380) 

1.2.1. Podana we wnioskach o płatność i sprawozdaniach liczba osób 
uczestniczących w „Zadaniu kompleksowej opieki” była zgodna z wynikającą z list 
uczestników, sporządzonych według Instrukcji w zakresie sporządzania, 
potwierdzania, opisywania i kompletowania dokumentów rozliczeniowych oraz 
rozliczania dofinansowania, stanowiącej załącznik do umowy na realizację zadania. 
Analiza dokumentacji medycznej 10 uczestników, objętych – zgodnie 
z dokumentacją księgową – konsultacją specjalisty chorób zakaźnych, potwierdziła 
jej przeprowadzenie u pacjentów, których wynik badania był pozytywny lub wątpliwy, 
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie „Zadania kompleksowej opieki”. 
Osoby przyjęte do próby spełniały warunki udziału w tym zadaniu. 

Zatrudnieni w ramach „Zadania kompleksowej opieki” lekarze specjaliści posiadali 
kwalifikacje zapewniające odpowiednią jakość świadczonych usług. Realizacja 
zadania nie wymagała zgody Komisji Bioetycznej. 

(akta kontroli tom II str. 43-47, 78-103, 348) 

1.2.2. Zgodnie z ofertą konkursową realizacja bezpośredniego rezultatu zadania, 
tj. objęcie grupy 1500 rolników ubezpieczonych w KRUS i ich rodzin kompleksową 
opieką w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki chorób 
odkleszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy, miała zostać wyrażona 
przez m.in. poprawę świadomości zdrowotnej dotyczącej chorób odkleszczowych 
pracowników KRUS i osób ubezpieczonych w KRUS, zmniejszenie liczby pokłuć 
przez kleszcze poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, zwiększenie 
wykrywalności chorób odkleszczowych we wczesnych stadiach rozwojowych, 
zmniejszenie absencji chorobowej i liczby orzeczeń o niepełnosprawności będących 
następstwem chorób odkleszczowych, zmniejszenie ponoszonych przez KRUS 
kosztów związanych z absencją chorobową oraz stwierdzoną niepełnosprawnością. 
Zakładano również osiągnięcie zmian społecznych, poprzez np. wzrost 
zainteresowania rolników i ich rodzin własnym zdrowiem pod kątem narażenia na 
choroby odkleszczowe, w tym boreliozę, wzrost świadomości rolników, dotyczącej 
możliwości wykrywania chorób odkleszczowych czy ułatwienie dostępu do 
specjalistycznej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji rolnikom pokłutych przez 
kleszcze poprzez kompleksową opiekę zdrowotną w zakresie boreliozy i innych 
chorób odkleszczowych, zapewnioną w jednej placówce medycznej. 
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Zarówno w ofercie konkursowej, jak i w umowie w sprawie „Zadania kompleksowej 
opieki” nie określono mierników realizacji wyżej wskazanych celów czy stopnia 
osiągniecia zakładanych zmian społecznych.  

Dyrektor IMW wyjaśnił, że dokumentacja konkursowa FSUSR nie wymagała 
określenia mierników do celów określonych w ogłoszeniu o konkursie. Wskazał, że 
w pełni zrealizowano jedynie cele dotyczące zwiększenia wykrywalności chorób 
odkleszczowych we wczesnych stadiach rozwojowych oraz zmniejszenia liczby 
zakażeń chorobami odkleszczowymi. Pozostałe cele zrealizowano częściowo 
z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19, przy czym częściowa 
realizacja celu dotyczącego zmniejszenia absencji chorobowej i liczby orzeczeń 
o niepełnosprawności będących następstwem chorób odkleszczowych 
i zmniejszenia ponoszonych przez KRUS kosztów związanych z absencją 
chorobową oraz stwierdzoną niepełnosprawnością, wynikała także ze średniego 
wieku uczestników projektu (emerytalny). Dyrektor podał, że w dotychczasowej 
grupie badanych orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu boreliozy nie 
występowały. W kwestii realizacji wskazanych w ofercie konkursowej zmian 
społecznych Dyrektor wyjaśnił, że zostały zrealizowane w pełni, poprzez realizację 
kompleksowego programu dla osób ubezpieczonych w KRUS i ich rodzin oraz 
przygotowanie działań edukacyjnych. 

(akta kontroli tom II str. 1-10, 12-27, 30-39, 369-372) 

Instytut nie zrealizował założeń „Zadania kompleksowej opieki” w zakresie jego 
ogólnopolskiego charakteru i objęcia w pierwszej kolejności rolników z terenów 
Polski o szczególnym nasileniu występowania boreliozy i innych chorób 
odkleszczowych. Jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu, wynikało to z sytuacji epidemicznej 
w kraju. W zadaniu uczestniczyły osoby mieszkające w województwie lubelskim 
(1369), mazowieckim (824), podkarpackim (3) małopolskim (1) i podlaskim (1).  

Dyrektor IMW wyjaśnił, że podczas określania obszarów, na terenie których 
stwierdzono nasilone występowanie kleszczy, bazowano m.in. na opracowaniach 
Instytutu Medycyny Pracy, KRUS oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
W ramach realizacji Projektu nie prowadzono pisemnej korespondencji z KRUS 
w zakresie planowania miejsca wykonywania badań oraz zawiadamiania i naboru 
uczestników. Ustaleń w tym zakresie dokonywano drogą telefoniczną.  

W toku kontroli stwierdzono, że według opracowania Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Zakładu Epidemiologii Chorób 
Zakaźnych i Nadzoru oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Departamentu 
Przeciwepidemiologicznego i Ochrony Sanitarnej Granic pn. „Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2019 r.”, największa zapadalność na 100 tys. mieszkańców na 
boreliozę z Lyme wystąpiła w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim 
i małopolskim, zaś według opracowania Instytutu Medycyny Pracy pn. „Choroby 
zawodowe w Polsce w 2018 r.” – w województwach: warmińsko-mazurskim, 
podlaskim i mazowieckim.  

(akta kontroli tom II str. 53-54, 340-346, 357-376) 

Wnioski o płatność oraz sprawozdania merytoryczno-finansowe zawierały rzetelne 
dane na temat realizacji „Zadania kompleksowej opieki”. Harmonogram rzeczowo – 
finansowy, zatwierdzony w lutym 2020 r., nie był zmieniany do końca realizacji 
umowy w sprawie „Zadania kompleksowej opieki”, pomimo że aneksem 
z 7.05.2020 r. termin jej obowiązywania wydłużono do 31.12.2020 r.  

(akta kontroli tom II str. 28, 40-42, 61-66, 148-155) 
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1.3. „Program PBZ” realizowano w latach 2015-2017 (do 31.08), na podstawie 
porozumienia nr FS-451-456/410/15 z dnia 6.08.2015 r., ze zmianami (dalej: 
porozumienie w sprawie „Programu PBZ”). 

We wniosku o dofinansowanie z 15.06.2015 r. zakładano realizację „Programu PBZ” 
w dwóch etapach. W pierwszym etapie (od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.) badania 
miały być przeprowadzane w siedmiu województwach, a w kolejnych dziewięciu 
województwach – w drugim etapie (od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.). Badaniem 
miało zostać objętych 15 tys. osób ubezpieczonych w KRUS powyżej 18 roku życia. 
Całkowity koszt Programu określono na 13 400 tys. zł, wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosiła 12 000 tys. zł. Wkład własny (1400 tys. zł) obejmował 
koszty przeprowadzenia w warunkach szpitalnych pogłębionej i ukierunkowanej 
diagnostyki i leczenia, źródłem finansowania wkładu własnego miały być środki 
Instytutu i Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) w ramach realizowanego 
kontraktu. 

Preliminarz działań finansowanych ze środków Funduszu obejmował: zakup 
ambulansu – ambulatorium medycznego ze specjalistycznym wyposażeniem 
(w 2015 r. za kwotę 3000 tys. zł), przygotowanie i doposażenie sprzętowe „jednostki 
szybkiej diagnostyki” w IMW (w 2015 r., około 1400 tys. zł,), badania przesiewowe 
(lata 2015-2017, 7500 tys. zł), badania socjomedyczne „Diagnoza”, obejmujące 
ankietę socjomedyczną realizowaną przy zaangażowaniu pracowników gminnych 
ośrodków opieki społecznej oraz badania ankietowe (lata 2015-2016, 100 tys. zł).  

W porozumieniu w sprawie „Programu PBZ”, koszt Programu określono na 
6900 tys. zł, w tym dofinansowanie z FSUSR 4500 tys. zł, wkład własny Instytutu 
1300 tys. zł, inne źródła finansowania 1100 tys. zł, stanowiące koszty leczenia 
pacjentów – uczestników Programu, wymagających pilnej pogłębionej diagnostyki, 
rozliczane w ramach kontraktu z NFZ. Celem głównym „Programu PBZ” było 
podniesienie poziomu zdrowia i kultury zdrowotnej m.in. poprzez obniżenie 
zachorowalności i umieralności z powodu wybranych chorób oraz specyficznych 
problemów zdrowotnych mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. Program miał 
być realizowany w latach 2015-2016.  

 (akta kontroli tom III str. 1-16, 339-350) 

Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do porozumienia w sprawie „Programu 
PBZ”, zakładano objęcie badaniem 9091 osób będących rolnikami i ich 
domowników, którzy rocznikowo ukończyli 18 lat i osób pobierających emeryturę lub 
rentę rolniczą, zamieszkałych na terenie całej Polski, z zastrzeżeniem, iż ze względu 
na chronologię realizacyjną oraz dobrowolność zgłaszających się uprawnionych, 
wyczerpanie limitu badanych może nastąpić wcześniej niż termin zakończenia 
realizacji „Programu PBZ”. Wskazano ponadto, że za zgodą Funduszu możliwe jest 
przekroczenie ww. liczby 9091 badanych, co będzie objęte odrębnym 
dofinansowaniem na warunkach uzgodnionych przez strony.  

„Program PBZ” obejmował profilaktykę i wykrywanie chorób: układu krążenia 
(nadciśnienia tętniczego, niewydolności mięśnia sercowego, choroby wieńcowej), 
cukrzycy (w tym stanów przedcukrzycowych), otyłości, chorób tarczycy 
(niedoczynności, nadczynności, zmian ogniskowych), zmian w jamie brzusznej 
(nowotwory łagodne, złośliwe, inne nieprawidłowości), niedoboru witaminy D, 
boreliozy.  

W ramach środków finansowych Instytutu uczestnicy Projektu objęci byli 
dodatkowymi badaniami, m.in. w zakresie oceny stylu życia, dolegliwości ze strony 
układu kostno-stawowego, dolegliwości w zakresie chorób kobiecych. 
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Treści i zakresy informacyjne badań realizowanych w „Programie PBZ” uzyskały 
pozytywną opinię Komisji Bioetycznej IMW. 

 (akta kontroli tom III str. 1-16, 270) 

Według zamieszczonego w porozumieniu w sprawie „Programu PBZ” preliminarza 
działań: 

 od 1.09.2015 r. do 31.12.2015 r. badania miały zostać przeprowadzone na 
terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego (liczba 
przebadanych miała wynosić ok. 3030 osób),  

 od 1.01.2016 r. do 31.06.2016 r. badania miały zostać przeprowadzone 
w siedmiu województwach wytypowanych przez KRUS (ok. 4040 osób), 

 od 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r. badania miały zostać przeprowadzone 
w kolejnych pięciu województwach oraz ewentualnie uzupełniająco – 
w pozostałych (ok. 2021 osób). 

Porozumienie było pięciokrotnie aneksowane, zmiany dotyczyły kwestii formalnych 
realizacji „Programu PBZ”, terminów sporządzania sprawozdań i przekazywania 
dofinansowania oraz wykazu województw, w których Program miał być realizowany. 
Zgodnie z ostatnim aneksem, podpisanym 29.05.2017 r., termin zakończenia 
realizacji Projektu określono na 31.08.2017 r., a przedstawienia ostatecznego 
rozliczenia do FSUSR – na 31.10.2017 r.  

W uzasadnieniu przedłużenia realizacji „Programu PBZ” wskazano m.in. 
konieczność wykonania badań uzupełniających w związku z decyzją rolników 
o niepoddawaniu się wszystkim badaniom jednego dnia, długotrwałość 
potwierdzania list badanych przez jednostki terenowe KRUS w zakresie spełniania 
warunku ubezpieczenia, zmianę w składzie zespołu prowadzącego „Program PBZ” 
oraz kierownictwa IMW.  

(akta kontroli tom III str. 1-24, 158-160) 

1.3.1. Ostateczne rozliczenie Programu złożono do FSUSR 24.10.2017 r., tj. 
w terminie określonym w porozumieniu w sprawie „Programu PBZ”. Według 
sprawozdania merytorycznego, w okresie od września 2015 r. do sierpnia 2017 r. 
badaniami objęto łącznie 9125 osób, tj. o 0,4% więcej niż zakładano, przy czym 
w związku z brakiem potwierdzonego ubezpieczenia 14 osób do rozliczenia 
z FSUSR wykazano 9111 osób. U każdego6 uczestnika wykonywane były 
jednakowe zestawy badań. Badania prowadzono w ośmiu województwach, tj. 
lubelskim (24,5% zbadanych), lubuskim (5,3%), łódzkim (38,7%), małopolskim 
(2,1%), mazowieckim (12,5%), opolskim (2,7%), podlaskim (7,8%) 
i zachodniopomorskim (6,4%). Do uczestników „Programu PBZ” docierano za 
pośrednictwem KRUS. 

Nie zrealizowano założenia „Programu PBZ” wskazanego we wniosku 
o dofinansowanie oraz w porozumieniu w sprawie „Programu PBZ”, dotyczącego 
przeprowadzenia badań na terenie całej Polski. Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że 
w chwili objęcia przez niego funkcji dyrektora, „Program PBZ” był w końcowej fazie 
realizacji. Miejsca przeprowadzenia badań, harmonogram i listy uczestników były już 
zaplanowane, a limit badanych określony w § 4 ust. 2 porozumienia, wskazujący 
maksymalną liczbę przebadanych 9091 osób, został wyczerpany zakresem badań 
w ośmiu województwach.  

 (akta kontroli tom III str. 1-16, 176-193) 

Liczba osób wykazana w sprawozdaniach była zgodna z wynikającą z list osób 
przebadanych. Na próbie dokumentacji medycznej 11 osób uczestniczących 
w „Programie PBZ” ustalono, że każda z nich miała wykonane wszystkie badania 

                                                      
6  Z wyjątkiem przypadków odmowy pacjentów. 
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wyszczególnione w porozumieniu w sprawie „Programu PBZ”. Zatrudniony 
w Instytucie personel medyczny posiadał wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do 
realizacji „Programu PBZ”, a podwykonawcy w umowach o świadczenie usług 
zdrowotnych zobowiązali się do udzielania tych świadczeń z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 
środkami technicznymi i farmaceutycznymi oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyki 
lekarskiej i kodeksu etyki pielęgniarskiej.  

(akta kontroli tom III str. 280-338, 361-362, 380-382) 

Zgodnie z „Opisem programu” każda badana osoba miała otrzymać wyniki badań 
i kierunkowe informacje dotyczące dalszego postępowania, a osoby wymagające 
pilnej diagnostyki i ewentualnego leczenia miały możliwość otrzymania skierowania 
na hospitalizację w IMW w ramach „Szybkiej Diagnostyki” finansowanej z NFZ.  

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że każda osoba biorąca udział w badaniach otrzymała 
wyniki: analizy krwi, badania w kierunku boreliozy oraz USG tarczycy i jamy 
brzusznej wraz z opisem. Osoby biorące udział w badaniach były informowane, 
iż po otrzymaniu powyższych wyników powinny zgłosić się do swojego lekarza 
rodzinnego, w celu ich prawidłowej oceny i podjęcia leczenia lub ewentualnego 
wykonania innych badań. W dokumentacji medycznej nie gromadzono danych 
potwierdzających ilość osób poddanych dalszej diagnostyce lub leczeniu u lekarzy 
rodzinnych, ale w trakcie realizacji do autorów projektu docierały sygnały, iż niektóre 
wiejskie ośrodki zdrowia zauważyły duży potencjał w badaniach realizowanych 
w ramach „Programu PBZ” i zachęcały swoich pacjentów do skorzystania z nich. 

(akta kontroli tom III str. 1-17, 378-382) 

1.3.2. Cel „Programu PBZ”, jakim była – w perspektywie czasowej – poprawa stanu 
zdrowia ludności rolniczej, miał zostać osiągnięty poprzez szczegółowy opis 
wyników przeprowadzonych badań oraz zaleceń dla KRUS dotyczących realizacji 
zadań z zakresu dalszej profilaktyki oraz poprawy zdrowia rolników i ich 
domowników. Ustalono, że mając głównie na uwadze sposób rekrutacji uczestników 
oraz liczbę osób przebadanych, Program nie spełniał funkcji programu 
przesiewowego. Opracowany po zakończeniu jego realizacji raport nie odnosi się do 
całej populacji osób ubezpieczonych w KRUS. 

(akta kontroli tom III str. 267-276) 

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

1. Instytut realizował „Projekt ASF” na podstawie zmienionego – bez wymaganej 
pisemnej zgody FSUSR – harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

Pismem z 8.11.2018 r. IMW wystąpił do FSUSR z wnioskiem o dokonanie zmian 
w budżecie „Projektu ASF” i harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegających 
w szczególności na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów 
przekraczających 15%. Zmiany te zostały dokonane, pomimo nieuzyskania 
pisemnej akceptacji Funduszu dla ich wprowadzenia. 

W myśl § 6 pkt 4 porozumienia w sprawie „Projektu ASF”, instytucja realizująca 
uprawniona jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego pod 
warunkiem zgłoszenia tych zmian i uzyskania akceptacji udzielającego wsparcia, 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku dokonania 
przesunięć kwotowych pomiędzy kategoriami przekraczających 15%. Zgodnie z § 8 
pkt 1, dokonywanie zmian (..) bez zgody udzielającego wsparcia jest 
niedopuszczalne i stanowi podstawę do rozwiązania porozumienia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że IMW uzyskał telefoniczną zgodę FSUSR na 
przesunięcia budżetu w ramach realizowanych działań wraz z zapewnieniem, 
iż pisemna akceptacja zostanie wysłana listownie. W związku z uzyskaną zgodą 
ustną, koniecznością wywiązania się z realizacji „Projektu ASF” oraz ogromem prac, 
przeoczono brak doręczenia tego dokumentu.  

(akta kontroli tom I str. 50-62, 230-242) 

2. Pomimo przedłużenia – aneksem z 07.05.2020 r. – okresu realizacji „Zadania 
kompleksowej opieki” do końca 2020 r., Instytut nie wystąpił o zmianę 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, obowiązującego do zakładanego pierwotnie 
czasu realizacji zadania, tj. do 31.07.2020 r. 

Dyrektor IMW wyjaśnił, że podpisanie aneksu wynikało z pandemii COVID-19, która 
sparaliżowała i w konsekwencji wstrzymała realizację „Zadania kompleksowej 
opieki”. Instytut podjął rozmowy telefoniczne z FSUSR w zakresie określenia 
strategii działania w związku z pandemią COVID-19. Dynamicznie rozwijająca się 
sytuacja epidemiczna uniemożliwiła aktualizację harmonogramu, gdyż z powodu jej 
nieprzewidywalności nie można było zaplanować realnych terminów. W związku 
z tym z końcem 2020 r. IMW wystąpił o kolejne przedłużenie realizacji projektu na 
cały 2021 r. Po dokonaniu oceny sytuacji epidemicznej w kraju oraz w związku 
z nieprzewidywalnością przebiegu pandemii, Zarząd FSUSR nie wyraził zgody na 
dalszą realizację „Projektu kompleksowej opieki”, mimo iż wykorzystano jedynie 
około połowy przyznanych środków finansowych. W związku z powyższym 
i po ustaleniach telefonicznych, IMW podjął realizację projektu poza obowiązującym 
harmonogramem, żeby do 31.12.2020 r. udało się zrealizować jak najwięcej 
możliwych do wykonania zadań określonych w Projekcie. 

Według § 4 ust. 1 pkt 3 umowy w sprawie „Zadania kompleksowej opieki” wydatki 
ponoszone w związku z realizacją zadania mogą zostać objęte dofinansowaniem, 
pod warunkiem m.in. ich realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. W § 6 ust. 1 pkt 3 Instytut zobowiązał się do realizacji zadania zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz budżetem zawartym w ofercie. 

(akta kontroli tom II str. 12-29, 369-376) 

3. W związku z założeniami „Programu PBZ”, dotyczącymi m.in. sposobu rekrutacji 
uczestników, badania zrealizowane w ramach Programu nie spełniały funkcji badań 
przesiewowych. 

Zgodnie z definicją WHO, badanie przesiewowe jest to wstępna identyfikacja 
nierozpoznanej choroby w pozornie zdrowej, bezobjawowej populacji za pomocą 
testów, badań lub innych procedur, które można szybko i łatwo zastosować7. 

W Sprawozdaniu merytorycznym z realizacji „Programu PBZ” wskazano m.in., że aż 
75,8% badanych ma otyłość lub nadwagę, 43% nieprawidłowe wartości stężenia 
glukozy w surowicy krwi, 80% wyniki testu wydolności poniżej normy.  

Według Dyrektora Instytutu, sposób rekrutacji uczestników oparty na dobrowolnej, 
a nie losowej zgłaszalności na badania, nie pozwala uznać „Programu PBZ” za 
przesiewowy. Uwagi w powyższym zakresie zawarte zostały w raporcie 
przedłożonym do FSUSR, zgodnie z którym wpływ na udział w badaniu miały liczne 
czynniki związane zarówno z samymi zgłaszającymi się, jak i z warunkami 
organizacji „Programu PBZ”, tj. m.in. zainteresowanie przeprowadzeniem 
nieodpłatnych badań lekarskich ze względu na dolegliwości i choroby, indywidualne 
skłonności do kontaktu ze służbą zdrowia, bliska odległość i łatwa komunikacja 
z ośrodkiem wykonującym badanie, możliwość otrzymania informacji o „Programie 

                                                      
7  https://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112bp.pdf 

https://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112bp.pdf
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PBZ”. O niereprezentatywności próby mogą świadczyć różnice w średniej wieku 
oraz proporcje płci osób badanych i danych dla całej populacji 1,27 mln osób 
ubezpieczonych w KRUS. Według raportu próba nie odzwierciedlała również 
przekroju terytorialnego osób ubezpieczonych w KRUS. Dominowały województwa: 
łódzkie, lubelskie i mazowieckie, nie było w ogóle osób z Wielkopolski, Śląska 
i Kujaw. Pomimo standaryzowania metodyki pomiaru diagnostycznego w postaci 
podobnego sposobu wprowadzania danych i standaryzowania procedur 
diagnostycznych według powszechnie akceptowanych wytycznych, nie udało się 
uniknąć wyraźnych różnic metodycznych pomiędzy ośrodkami. 

Była Dyrektor Instytutu wskazała, że wszystkie realizowane w Polsce i na świecie 
badania przesiewowe opierają się na dobrowolności zgłaszania się osób z populacji 
docelowej. Żeby badania przesiewowe mogły osiągnąć swój cel, muszą być 
przeprowadzone wśród możliwie największej liczby osób z zakładanej populacji oraz 
– co ważne – przez wiele lat. Aby tak się stało potrzebne są każdego roku 
odpowiednie fundusze oraz społeczna świadomość, że na takie badania trzeba się 
zgłaszać regularnie. Podczas podpisywania porozumienia w sprawie „Programu 
PBZ” liczono na kontynuowanie skriningu wśród rolników i ich rodzin w kolejnych 
latach, aby osiągnąć cel, jaki przyświeca wszystkim programom badań 
przesiewowych, tj. wykryć schorzenia na wczesnym etapie, leczyć wcześnie, aby 
uniknąć powikłań późnych i przedłużyć życie w dobrej jakości. Nie zakładano od 
razu reprezentatywności w ramach prowadzonych badań, taka reprezentatywność 
może zostać osiągnięta, jeżeli programy przesiewowe realizowane są przez wiele 
lat. Badania przesiewowe nie zakładają ponadto, w przeciwieństwie do badań 
naukowych randomizowanych, doboru losowego uczestników, a opierają się na 
dobrowolnym uczestnictwie. W przypadku „Programu PBZ” informacje o możliwości 
udziału w badaniach rozpropagowywały jednostki KRUS na terenie całej Polski, 
jednostki te przygotowywały również listy osób chętnych do udziału w Programie. 

Deklarację chęci dalszej współpracy w prowadzeniu badań i rozwiązywaniu 
wykrytych problemów zdrowotnych Instytut wystosował do Funduszu w piśmie 
z 3.04.2018 r. Program nie był kontynuowany w latach następnych. 

(akta kontroli tom III str. 167-189, 232, 267-276, 364-372) 

Instytut częściowo zrealizował cele projektów finansowanych ze środków FSUSR. 
Przyjęte i zaakceptowane przez Fundusz założenia realizacji „Programu PBZ” nie 
gwarantowały spełnienia warunków uznania badań za przesiewowe i odniesienia 
wyników tych badań na całą populację osób ubezpieczonych w KRUS. Częściowa 
realizacja „Projektu ASF” wynikała głównie z braku współpracy ze strony lekarzy 
POZ, zaś „Zadania kompleksowej opieki” – z ograniczeń wprowadzonych w związku 
z pandemią COVID-19. Realizując dwa ostatnie z ww. projektów Instytut nie 
przestrzegał wymogu zgodności podejmowanych działań z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

NIK zauważa, że pomimo braku lub częściowej realizacji głównych założeń 
projektów miały one duże znaczenie w wymiarze społecznym, ułatwiły m.in. dostęp 
do badań specjalistycznych ponad 11 tys. osób ubezpieczonych w KRUS. 

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków  

Instytut spełniał warunki ubiegania się o realizację objętych kontrolą projektów, 
finansowanych ze środków FSUSR, tj. prowadził działalność na rzecz rolników 
i członków ich rodzin. Zgodnie z obowiązującym w okresie kontrolowanym statutem, 
Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych8, jest instytutem badawczym posiadającym osobowość prawną 
                                                      
8  Dz. U. z 2020 r. poz. 1383, ze zm. 
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i prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia ludności wiejskiej 
z uwzględnieniem zagrożeń i skutków dla zdrowia osób pracujących m.in. 
w rolnictwie. 

(akta kontroli tom I str. 28-38) 

2.1. Stosownie do § 6 ust. 3 pkt 8 porozumienia w sprawie „Projektu ASF”, 
prowadzono wyodrębnioną ewidencję kosztów Projektu, umożliwiającą identyfikację 
zrealizowanych operacji gospodarczych. Według ewidencji księgowej, koszty 
„Projektu ASF” wyniosły 553 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu – 500,7 tys. zł. 
W sprawozdaniach z realizacji Projektu wykazano dane zgodne z ewidencją 
księgową.  

 (akta kontroli tom I str. 50-62, 67, 409-420, 434-436) 

2.1.1. Kontrolą objęto 18 dokumentów na łączną kwotę 294,7 tys. zł, stanowiącą 
53,3% kosztów „Programu ASF”, poniesionych na wynagrodzenia lekarzy 
i pracowników administracji biorących udział w projekcie (49,1 tys. zł), zakup 
materiałów i sprzętów (40,7 tys. zł), leczenie w Klinice Rehabilitacji (201,8 tys. zł), 
obsługę prawną (3,1 tys. zł). Koszty były księgowane i dokumentowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości9 oraz polityką 
rachunkowości obowiązującą w Instytucie. Opisu dowodów księgowych 
dokonywano w sposób określony w § 6 ust. 3 pkt 9 porozumienia w sprawie 
„Projektu ASF”, zawierał on informacje o Projekcie, potwierdzenie: sprawdzenia 
dowodu pod względem formalnym i merytorycznym oraz uregulowania 
zobowiązania.  

(akta kontroli tom I str. 50-62, 67, 409-420, 434-436) 

Wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację „Projektu ASF”, 
dokonano na wniosek Kierownika Projektu, zaakceptowany przez Dyrektora IMW, 
zgodnie z obowiązującym w Instytucie regulaminem wynagradzania z dnia 
22.09.2017 r. W dwóch przypadkach wypłata odbywała się na podstawie rachunku 
wystawionego do umowy cywilno-prawnej o udzielenie świadczeń zdrowotnych.  

(akta kontroli tom I str. 268-309, 310-332, 392-408) 

Porozumienie w sprawie „Projektu ASF” nie zawierało katalogu kosztów dla 
poszczególnych zadań uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
Projektu. Objęte badaniem koszty, z wyjątkiem zakupu usługi prawniczej (3,1 tys. zł) 
i stołu rehabilitacyjnego (2,6 tys. zł), spełniały warunki uznania za kwalifikowalne, 
zgodnie z § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 porozumienia. Zakupy i usługi były niezbędne do 
prawidłowej realizacji zadania, przyporządkowane zostały do odpowiedniej kategorii 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zostały poniesione w okresie realizacji 
Projektu wskazanym w ww. porozumieniu.  

Według notatek z szacowania cen za świadczenia medyczne udzielane w ramach 
Programu i wyjaśnień Dyrektora IMW, koszty w harmonogramie rzeczowo-
finansowym i budżecie zostały oszacowane na podstawie analizy kosztów 
generowanych przez Instytut oraz rozpoznania cen rynkowych podobnych 
świadczeń, oferowanych przez inne podmioty. Przy szacowaniu uwzględniano 
katalog Jednorodnych Grup Pacjentów oraz zarządzenia Prezesa NFZ.  
Zgodnie z umową nie zlecano wykonywania umowy podwykonawcom.  

(akta kontroli tom I str. 10-27, 50-62, 228-242, 249-252, 344-345, 436) 

Analiza zapisów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym KS-MEDIS dla 
11 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji w IV kwartale 2018 r. nie 
wykazała innego niż środki FSUSR źródła finansowania leczenia tych osób.  

(akta kontroli tom I str. 50-62, 67, 409-420, 434-436) 

                                                      
9  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości. 
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2.1.2. Zakupu czterech zestawów pasków testowych do pomiaru glukozy (5,4 tys. zł) 
dokonano po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych10. Pozostałych zakupów dokonano 
na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonego 
zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 11/2013 z 28.06.2013 r., ze zm. (dalej: 
Regulamin uzp).  

(akta kontroli tom I str. 225-226, 346-391) 

2.2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 umowy, w IMW prowadzono wyodrębnioną ewidencję 
księgową środków finansowych otrzymanych na realizację „Zadania kompleksowej 
opieki”. Koszty zadania wyniosły ogółem 1005,6 tys. zł, stanowiły 50,4% planu 
i w całości podlegały sfinansowaniu ze środków FSUSR. Koszty podane 
w rozliczeniach finansowych zadania wynikały z ewidencji księgowej.  

We wniosku o płatność z dnia 20.01.2021 r., za okres od 01.02.2020 r. do 
31.12.2020 r., wykazano koszty poniesione na realizację zadania w kwocie 
1006,4 tys. zł, z tego sfinansowane ze środków FSUSR 1005,6 tys. zł. Pozostała 
kwota (0,8 tys. zł), stanowiąca środki własne IMW, wynikała z błędnie wystawionej 
faktury za udzielone konsultacje specjalisty chorób zakaźnych. Korekta faktury 
wpłynęła do IMW po terminie złożenia wniosku o płatność. W związku 
z otrzymaniem dowodu umożliwiającego korektę dokonano stosownych zapisów 
w księgach rachunkowych Instytutu, co – według wyjaśnienia Koordynator „Zadania 
kompleksowej opieki” – zostanie przedstawione we wniosku o płatność, 
zawierającym uwzględnienie ewentualnych uwag FSUSR. 

(akta kontroli tom II str. 148-155, 158, 389-395) 

Na realizację „Zadania kompleksowej opieki” Fundusz przekazał IMW pierwszą 
transzę środków finansowych, tj. 998,5 tys. zł. Kwota wykazana we wniosku 
o płatność była o 7,1 tys. zł wyższa od otrzymanych środków. Do dnia zakończenia 
kontroli NIK Instytut nie otrzymał z FSUSR informacji w sprawie akceptacji ww. 
wniosku o płatność z dnia 20.01.2021 r.  

W związku z ograniczeniem realizacji zadania spowodowanym pandemią  
COVID-19, Instytut nie wystąpił do FSUSR o przekazanie drugiej transzy środków 
(998,5 tys. zł), która zgodnie z § 3 umowy w sprawie „Zadania kompleksowej 
opieki”, powinna zostać przekazana po akceptacji przez FSUSR rozliczenia 
finansowego pierwszej transzy złożonego 14.10.2020 r. 

(akta kontroli tom II str. 12-27, 73-76, 119-132, 148-155, 377-380) 

2.2.1. Badaniem objęto 15 dokumentów księgowych na kwotę 368,9 tys. zł (36,7% 
ogółu wydatków poniesionych na realizację „Zadania kompleksowej opieki”), w tym 
dwa z 2019 r. (61,7 tys. zł) i 13 z 2020 r. (307,2 tys. zł).  

Analizowane wydatki spełniały warunki określone w § 4 ust. 1 umowy w sprawie 
„Zadania kompleksowej opieki” i były prawidłowo udokumentowane. Dowody 
księgowe były zgodne z art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości oraz stosownie do § 6 
ust. 1 pkt 10 umowy, zostały opisane poprzez wskazanie nr umowy i kwoty kosztów 
finansowanych ze środków FSUSR. Wydatki zostały poniesione w okresie realizacji 
zadania i nie przekroczyły jego budżetu. Były niezbędne dla realizacji celów 
zadania, z wyjątkiem wydatków na zakup sprzętu fotograficznego. 
Analiza danych 20 pacjentów badanych w ramach „Zadania kompleksowej opieki” 
w Zintegrowanym Systemie Informatycznym KS-MEDICS wykazała, że świadczenia 

                                                      
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa została uchylona z dniem 1.01.2021 r. 
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zdrowotne na rzecz tych osób były finansowane tylko ze środków FSUSR. Instytut 
nie pobierał od pacjentów opłat związanych z realizacją zadania. 

 (akta kontroli tom II str. 135-147, 158, 347, tom III str. 383) 

2.2.2. Kontrolą objęto dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj.: na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach „Zadania kompleksowej opieki” oraz 
zakup aparatu fotograficznego wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

Jako podstawę prawną postępowania na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
wskazano ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej11 i ustawę 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych12. Przedmiotem konkursu ofert były trzy zadania, tj. na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chorób zakaźnych, neurologii 
i reumatologii, zgodnie z harmonogramem zadania publicznego i harmonogramem 
realizacji świadczeń ustalonym pomiędzy stronami oraz w przypadku specjalisty 
chorób zakaźnych – kwalifikacja do dalszego postępowania terapeutycznego. 
Na realizację każdego z ww. zadań wpłynęła jedna oferta, wybrana następnie przez 
komisję konkursową. Według złożonych ofert i zawartych umów stawka za 
konsultację jednego pacjenta wynosiła 250 zł w przypadku specjalisty chorób 
zakaźnych i po 200 zł w przypadku specjalisty reumatologa i neurologa.  

Ustalono, że wynagrodzenie za konsultację lekarza specjalisty z dziedziny chorób 
zakaźnych było wyższe od cen obowiązujących w Instytucie w trakcie kontroli NIK. 
Według cennika usług Przychodni Specjalistycznej i Chorób Zawodowych Wsi 
z 04.01.2021 r. cena za konsultację u wybranego w ramach postępowania 
specjalisty była ponad dwukrotnie mniejsza niż podana w ofercie konkursowej, 
tj. wynosiła 120 zł.  

Według Dyrektora IMW, ogólnopolski charakter projektu oraz planowany wyjazdowy 
charakter udzielania świadczeń przełożył się na znaczące zwiększenie stawek za 
świadczenia w porównaniu do uwzględnionych w cenniku IMW. Lekarze 
zaangażowani w projekt wybierani byli w drodze konkursu. W związku 
z koniecznością utrzymania renomy najlepszego ośrodka specjalistycznego w kraju 
zajmującego się boreliozą, do poszczególnych działań wytypowane zostały osoby 
cieszące się najwyższymi kompetencjami. Zgodnie z podstawami ekonomii cena 
ustalona została przez rynek, w oparciu o charakter, zakres ilościowy i jakościowy 
projektu. Udział w projekcie wymagał od zatrudnionego stawiennictwa 
w określonych miejscach i czasie, co przekładało się na cenę świadczenia. Wartość 
świadczeń pokrywała się z założeniami projektu i zaplanowanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, na realizację którego IMW otrzymał dofinansowanie. 

Ustalono, że w materiałach informacyjnych dla uczestników konkursów ofert na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach „Zadania kompleksowej opieki” oraz 
zawartych w ich wyniku umowach, nie wskazano miejsca udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Podano jedynie, że świadczenie usług będzie odbywać się według 
harmonogramu ustalonego pomiędzy stronami po rozpoczęciu rekrutacji 
i kwalifikacji pacjentów do udziału w zadaniu publicznym. 
Brak informacji o miejscu realizacji świadczeń, jak podał Dyrektor IMW, wynikał 
z ogólnopolskiego charakteru badań. W momencie ogłoszenia konkursu IMW nie 
dysponował harmonogramem badań. 

(akta kontroli tom II str. 78-104, 377-380) 

Postępowanie na zakup aparatu fotograficznego wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
na które składało się 7 zadań odpowiadających elementom wyposażenia 

                                                      
11  Dz. U. z 2021 r. poz. 711, ze zm. 
12  Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm. 
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wchodzącego w skład zestawu, tj. aparat body z obiektywem w zestawie 12-100 mm 
PRO (zadanie 1), obiektyw (zadania: 2 i 4), adapter (zadanie 3), lampa błyskowa 
(zadanie 5), statyw (zadanie 6), bezcieniowy zestaw oświetleniowy (zadanie 7), 
przeprowadzono na podstawie Regulaminu uzp. Zapytanie ofertowe zamieszczono 
na stronie internetowej IMW 20.11.2020 r, a informację o otwarciu ofert 
26.11.2020 r. W wyniku postępowania wybrano wykonawcę zadania 1, 2, 4, i 7. 
W związku z brakiem ofert postępowanie na pozostałe zadania unieważniono. 
Postępowanie na zakup aparatu fotograficznego przeprowadzono zgodnie 
z obowiązującą w Instytucie procedurą, jednak biorąc pod uwagę czas jego 
przeprowadzenia, a w konsekwencji termin dostawy sprzętu, zakupiony aparat 
fotograficzny wraz z wyposażeniem nie został wykorzystany dla realizacji celów 
„Zadania kompleksowej opieki”. 

W ramach realizacji „Zadania kompleksowej opieki” Instytut zawarł 10 umów 
o dzieło, na podstawie których rozliczył dofinansowanie z FSUSR w kwocie 
30,8 tys. zł. Dotyczyły one przygotowania i opracowania materiałów na potrzeby 
szkolenia pracowników KRUS, wygłoszenia wykładu podczas szkolenia oraz 
opracowania poradnika dla pracowników KRUS  

(akta kontroli tom II str.105-107, 148-155, 170-212) 

2.3. Instytut nie prowadził wyodrębnionej ewidencji wszystkich kosztów 
poniesionych na realizację „Programu PBZ”.  

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że zawarte z Funduszem porozumienie w sprawie 
„Programu PBZ” od początku było traktowane jako sprzedaż usług przesiewowych 
badań zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich w ramach wspólnej 
inicjatywy FSUSR i Instytutu. W porozumieniu nie zawarto warunku prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji, w związku z powyższym nie wystąpiła konieczność 
wyodrębnienia ewidencji księgowej. Dla celów wewnętrznej informacji prowadzona 
była wyodrębniona ewidencja przychodów uzyskiwanych w ramach „Programu 
PBZ”. Nie ma możliwości ustalenia kwoty faktycznie poniesionych przez Instytut 
kosztów na realizację Programu. Koszty te ewidencjonowane były w ciężar 
poszczególnych komórek Instytutu, zaangażowanych w realizację Programu, 
z wyłączeniem wkładu własnego oraz m.in. usług podwykonawstwa, które 
księgowane były na wyodrębnionym ośrodku kosztów. 

Była Dyrektor Instytutu podała, że w trakcie realizacji Projektu, w wyniku bieżącej 
konsultacji z radcą prawnym i głównym księgowym, uwzględniając brak uregulowań 
w tym zakresie w porozumieniu z FSUSR, uznano, że nie było potrzeby formalno-
prawnej ani zarządczo-organizacyjnej wyodrębniania w ewidencji wszystkich 
kosztów poniesionych w ramach realizacji Programu.  

(akta kontroli tom III str. 351-360) 

Jako podstawę rozliczenia dofinansowania wskazano sprawozdanie merytoryczne 
(obejmujące informację o miejscu badania, liczbie osób zbadanych, wykonanych 
badaniach, grupach wiekowych oraz wnioskach wynikających z realizacji 
Programu), sprawozdanie finansowe (obejmujące datę i miejsce badania, liczbę 
zbadanych, wyliczoną kwotę dofinansowania oraz informację dotyczącą wkładu 
własnego Instytutu), listę przebadanych rolników i ich domowników (zawierającą 
imię i nazwisko badanego, numer PESEL oraz podpis każdej badanej osoby, 
miejsce i datę przeprowadzonego badania wraz z potwierdzeniem zakresu 
ubezpieczenia osób badanych lub pobierania renty bądź emerytury z KRUS). 

 (akta kontroli tom III str. 1-17) 

2.3.1. Łączny koszt Projektu według porozumienia w sprawie „Projektu PBZ” wynosił 
6500 tys. zł. Źródła finansowania określono jako: 
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 dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie 4500 tys. zł, skalkulowanej jako 
iloczyn planowanej liczby uczestników Programu (9091) i kosztu badania 
uczestnika 495 zł, 

 wkład własny Instytutu wynoszący 1300 tys. zł, wyliczony jako suma kosztów 
osobowych (720 tys. zł), zakupów rzeczowych związanych z obsługą 
administracyjną, finansową i organizacyjną projektu (350 tys. zł), zakupu sprzętu 
medycznego używanego do badań (80 tys. zł), wykorzystania pomieszczeń 
(110 tys. zł), transportu i delegacji (40 tys. zł), 

 inne źródła finansowania w wysokości 1100 tys. zł, tj. środki NFZ otrzymane 
w ramach kontraktu na działalność leczniczą, rozliczone na sfinansowanie 
pobytu ok. 300 pacjentów wymagających pogłębionej diagnostyki i leczenia 
w warunkach szpitalnych.  

(akta kontroli tom III str. 1-17) 

Według sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od września 2015 r. do 
31 sierpnia 2017 r., koszty realizacji „Programu PBZ” wynosiły 5883,5 tys. zł, w tym: 
dofinansowanie ze środków FSUSR 4509,9 tys. zł, wkład własny Instytutu 
1373,6 tys. zł. Dofinansowanie z Funduszu stanowiło iloczyn liczby przebadanych 
osób (9111) i stawki kosztów badań na jednego uczestnika (495 zł). Sprawozdanie, 
sporządzone zgodnie z zapisami porozumienia w sprawie „Projektu PBZ”, nie 
zawierało informacji na temat innych kosztów Projektu, tym samym informacji 
na temat ewentualnej liczby pacjentów wymagających pogłębionej diagnostyki 
i leczenia w warunkach szpitalnych. We wzorze sprawozdania nie przewidziano 
wykazania kosztów poniesionych w ramach kontraktu z NFZ.  
Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że żadna z 1141 osób objętych badaniami przez Instytut 
nie wymagała skierowania na hospitalizację w IMW w ramach „Szybkiej Diagnostyki” 
finansowanej ze środków NFZ.  

(akta kontroli tom III str. 190-193, 277-279, 378-382) 

FSUSR rozliczył dofinansowanie badań w ramach „Programu PBZ” dla 9091 osób 
wskazanych w porozumieniu w sprawie „Programu PBZ” na kwotę 4500 tys. zł. 
Instytut nie wnioskował do Funduszu o wyrażenie zgody na realizację większej niż 
przewidziana w porozumieniu liczby badań. 

Analiza danych 11 osób uczestniczących w „Programie PBZ” w Zintegrowanym 
Systemie Informatycznym KS-MEDICS wykazała, że świadczenia zdrowotne na 
rzecz tych osób były w całości finansowane ze środków FSUSR. 

(akta kontroli tom III str. 190-193, 277-279, 383) 

2.3.2. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota wkładu własnego 
(1373,6 tys. zł) wynikała z ewidencji księgowej. Do próby wybrano siedem dowodów 
księgowych zaewidencjonowanych jako wkład własny Programu na kwotę 
93,7 tys. zł, dotyczących kosztów energii, paliwa gazowego, wynagrodzeń, usług 
informatycznych i prawniczych. Ustalono, że nie wszystkie dowody zawierały opis 
merytoryczny pozwalający na jednoznacznie powiązanie z „Programem PBZ” – 
w dokumentach widniał jedynie wpis „FS”. Instytut nie ustalił zasad przypisywania 
poszczególnych rodzajów kosztów w poczet wkładu własnego. 

(akta kontroli tom III str. 194-230, 233-265, 363) 

2.3.3. Zgodnie z porozumieniem w sprawie „Projektu PBZ” w ramach realizacji 
Programu Instytut zlecał wykonywanie badań diagnostycznych podwykonawcom, do 
których zadań – według podpisanych umów – należało m.in.: 

 zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia badań, 

 prowadzenie na bieżąco listy ewidencyjnej badanych uczestników,  
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 udostępnienie uczestnikom formularza badania oraz sprawdzenie poprawności 
jego wypełnienia, 

 pomiar spoczynkowy ciśnienia tętniczego krwi i tętna,  

 pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu talii, szyi i bioder, 

 pobranie krwi żylnej oraz wypełnienie skierowania do laboratorium, 

 pobranie krwi włośniczkowej i oznaczenie glukozy glukometrem, 

 skierowanie i wykonanie badania USG brzucha i USG tarczycy, 

 skierowanie i przeprowadzenie testu marszu, 

 zebranie pełnej dokumentacji z badania oraz w wyznaczonym terminie 
przekazanie jej do IMW. 

Badania miały być przeprowadzane zgodnie z uzgodnionymi przez Strony 
harmonogramami. 
Na podstawie 6 umów z podwykonawcami ustalono, że ryczałtowe wynagrodzenie 
za wykonanie kompletu badań jednej osoby wynosiło od 84 zł do 110 zł.  

(akta kontroli tom III str. 1-16, 280-338) 

Na koncie wyodrębnionym do ewidencji wydatków w ramach „Programu PBZ” 
niebędących wkładem własnym zaewidencjonowano koszty w kwocie 1189 tys. zł, 
poniesione głównie na zakup usług świadczonych przez podwykonawców. 

Oprócz ww. wydatków, kosztem dla Instytutu było – niewyodrębnione w ewidencji – 
wykonanie badań 1141 ubezpieczonych w siedzibie IMW oraz badań w kierunku 
wykrycia boreliozy u wszystkich uczestników Projektu.  

NIK zauważa, że w § 4 ust. 1 porozumienia w sprawie „Programu PBZ” Instytut 
zobowiązał się do wykorzystania przyznanego dofinansowania tylko i wyłącznie na 
realizację Programu. Zweryfikowanie tego w trakcie kontroli było niemożliwe z uwagi 
na brak wymogu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich kosztów 
„Projektu PBZ”. 

(akta kontroli tom III str. 1-16, 225-231, 280-288, 380-382) 

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

1. Wydatek na zakup stołu rehabilitacyjnego w kwocie 2 634 zł (wraz z kosztami 
transportu) poniesiony został przed okresem kwalifikowalności kosztów wskazanym 
w porozumieniu w sprawie „Projektu ASF”, tj. 29.08.2018 r., na podstawie faktury 
proforma z dnia 24.08.2018 r. 

Zgodnie z § 2 ust. 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 3 porozumienia w sprawie 
„Projektu ASF”, dofinasowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na 
sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych wyłącznie w ramach Projektu, w tym 
przed zawarciem porozumienia, o ile wydatki mieszczą się w budżecie Projektu, 
oraz zostały poniesione w okresie jego realizacji, tj. od 17.09 do 31.12.2018 r. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że faktura została zaakceptowana zgodnie 
z obowiązującą umową, która zawierała zapis pozwalający na zaliczenie w koszty 
wydatków dokonanych przed zawarciem porozumienia w sprawie „Projektu ASF”. 
Zakup ten był niezbędny z powodu niewystarczającego wyposażenia bazy 
zabiegowej.  

(akta kontroli tom I str. 50-62, 243-248, 346-391) 

2. Z naruszeniem zasad określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy w sprawie „Zadania 
kompleksowej opieki”, w grudniu 2020 r. Instytut dokonał zakupu sprzętu 
fotograficznego niewykorzystywanego dla realizacji tego zadania, za łączną kwotę 
18 599,12 zł. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W piśmie z 30.12.2019 r. skierowanym do FSUSR wskazano, że doposażenie IMW 
w sprzęt fotograficzny niezbędne jest do przygotowania opracowań zawierających 
autorską dokumentację fotograficzną przygotowaną specjalnie dla Projektu.  

W trakcie kontroli ustalono, że faktury za zakup poszczególnych elementów sprzętu 
fotograficznego zostały wystawione od 02.12 do 23.12.2020 r. (wpłynęły do Instytutu 
w okresie od 04.12 do 26.12.2020 r.), ostatnie konsultacje lekarskie odbyły się 
16.12.2020 r., a żadne ze zdjęć zamieszczonych w Poradniku dla pracowników 
KRUS nie pochodziło ze źródeł IMW.  

W § 6 ust. 1 pkt 2 umowy w sprawie zadania Instytut zobowiązał się do jego 
realizacji z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, 
rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. 

Dyrektor IMW wyjaśnił, że planowano wykonanie autorskich zdjęć zgodnie z pismem 
z dnia 30.12.2019 r. Procedurę zakupu rozpoczęto 17.02.2020 r. Ogłoszenie 
pandemii COVID-19 i kwarantanny narodowej sparaliżowało funkcjonowanie kraju 
i realizację Projektu. Utrudniony kontakt z potencjalnymi wykonawcami oraz 
wyłączenie z użycia przestrzeni parkowo-leśnej spowodowało przesunięcie w czasie 
zakupu. W związku z zaistniałą sytuacją IMW planował zmianę celu i przeznaczenia 
zakupionego aparatu fotograficznego oraz wykorzystanie go w kolejnym 
przedłużonym okresie realizacji, tj. w roku 2021, do dodatkowo planowanych 
działań. Pomimo braku zgody FSUSR na przedłużenie realizacji projektu na 2021 r., 
mając na uwadze wynikające z umowy zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie 
z założeniami oraz ewentualne kary finansowe za niewykonanie poszczególnych 
zadań, Instytut podjął decyzję o zakupie przedmiotowego sprzętu przed końcem 
okresu realizacji Projektu.  

 (akta kontroli tom II str. 170-212, 381-384) 

3. Nienależycie zweryfikowano liczbę godzin świadczonej usługi prawnej, co 
skutkowało zawyżeniem o 384,37 zł kosztów tej usługi rozliczonych w ramach 
„Projektu ASF”. 

Według umowy na świadczenie usług zawartej pomiędzy IMW a radcą prawnym na 
świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, kwota 3075 zł stanowiła miesięczne 
wynagrodzenie za świadczenie 48 godzin usług prawniczych (2 dni w tygodniu po 
6 godzin, od godziny 9.00 do 15.00).  

Ustalono, że Instytut zaliczył w koszty Projektu ryczałtowe wynagrodzenia w kwocie 
3075 zł za 48 godzin świadczenia usługi prawnej w listopadzie 2018 r., pomimo że 
faktycznie przepracowana liczba godzin wynosiła 42. 

Stanowiło to naruszenie postanowień § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 3 pkt 1 
porozumienia w sprawie „Projektu ASF”, według których wydatki winny być 
poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności 
najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów. Instytut zobowiązał się do 
realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki 
celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że obsługa prawna dotyczyła świadczenia 
kompleksowych usług prawniczych, nie tylko na miejscu, ale również mailowo 
i telefonicznie, co wynika również z umowy, a godziny wskazane na fakturze różnią 
się w zależności od faktycznej obecności w danym miesiącu, ponieważ 
uwzględniają dni wolne ustawowo.  

(akta kontroli tom I str. 50-62, 243-248, 368-391) 

4. W IMW nie opracowano procedury przypisywania kosztów stanowiących wkład 
własny „Programu PBZ”. Analiza dokumentów objętych próbą wykazała, że kwoty 
wskazane do ujęcia w poczet wkładu własnego wynikały z rozdzielników kosztów 
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lub wskazań osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację Programu. 
Wskazania te różniły się w poszczególnych miesiącach, np. jako wkład własny 
zaewidencjonowano odpowiednio 70% i 60% wynagrodzenia Dyrektora Instytutu 
oraz 80% i 70% wynagrodzenia koordynatora „Programu PBZ” za listopad i grudzień 
2015 r.  

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że informacja, co może stanowić wkład własny została 
zapisana w opisie programu, stanowiącym załącznik do porozumienia w sprawie 
„Programu PBZ”. Ponadto opracowanie takiej procedury nie było wymagane. 
Identyfikacją kosztów, które określane były jako wkład własny na podstawie zapisów 
podpisanego porozumienia, zajmował się koordynator projektu. Kategoryzacja tych 
kosztów stanowiła istotny element opisu merytorycznego faktur, który asygnowany 
był własnoręcznym podpisem koordynatora lub w razie jego nieobecności osoby go 
zastępującej. Na tej podstawie możliwa była dalsza akceptacja dokumentu 
księgowego i po podpisie Dyrektora IMW – ewidencja w stosowny ośrodek kosztów. 

W kwestii zaewidencjonowanych jako wkład własny kosztów objętych próbą 
Dyrektor wyjaśnił m.in., że: koszt zużytego gazu wynikał z metody podziału kosztów 
stosowanej w Instytucie, w której brano pod uwagę zarówno liczbę etatów (paliwo 
gazowe zużyte do podgrzania wody), jak i zajmowaną powierzchnię (paliwo gazowe 
zużyte do ogrzewania pomieszczeń), koszty obsługi prawnej przypisywano na 
podstawie analizy nakładu pracy zlecanej obsługującym Instytut kancelariom, koszty 
wykonania kopii – na podstawie ich faktycznej liczby, koszty usług informatycznych 
– według kosztów zakupu aktualizacji oprogramowania dla poszczególnych 
ośrodków kosztów, zaś procentowy udział kosztów wynagrodzeń stanowiących 
wkład własny był ustalany przez koordynatora projektu, prawdopodobnie 
w uzgodnieniu z byłą Dyrektor Instytutu. 

Była Dyrektor Instytutu podała, że o ile dobrze pamięta opracowanie procedury 
dotyczącej zasad przypisywania wkładu własnego nie było wymagane. 

(akta kontroli tom II str. 232-265, 351-360) 

Do kontroli nie przedłożono wyliczeń stanowiących podstawę wskazania 
zaewidencjonowanej następnie kwoty wkładu własnego, np. informacji o liczbie 
etatów przypisanych do Programu, powierzchni Instytutu wykorzystywanej dla 
realizacji Programu.  

Wykazane we wnioskach o dofinansowanie oraz sprawozdaniach finansowych dane 
dotyczące wykorzystania środków FSUSR oraz wkładu własnego były zgodne 
z ewidencją księgową. Niemniej jednak niewyodrębnienie w ewidencji wszystkich 
kosztów „Programu PBZ” spowodowało brak możliwości określenia całkowitych 
kosztów jego realizacji. Instytut nie ustalił szczegółowych, przejrzystych procedur 
dotyczących kwalifikowania wydatków w poczet wkładu własnego 
ewidencjonowanego w ramach „Programu PBZ”, co uniemożliwiło zweryfikowanie 
ich poprawności. Nie wszystkie objęte badaniem koszty poniesione na realizację 
projektów spełniały warunki kwalifikowalności. Stwierdzone w tym zakresie 
nieprawidłowości dotyczyły wydatkowania środków Funduszu przed okresem 
realizacji „Projektu ASF”, rozliczenia większego niż wynikało z godzin pracy na rzecz 
realizacji „Projektu ASF” wynagrodzenia za usługi prawne oraz zakupu 
niewykorzystywanego dla realizacji „Zadania kompleksowej opieki” aparatu 
fotograficznego wraz z wyposażeniem. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Realizowanie projektów zgodnie z zatwierdzonymi przez FSUSR 
harmonogramami rzeczowo-finansowymi. 

2. Dostosowanie założeń projektów do wymogów uznania badań za przesiewowe 
w przypadku realizacji projektów tego rodzaju. 

3. Dokonywanie wydatków służących realizacji projektów oraz w okresach ich 
kwalifikowalności wskazanych w porozumieniach. 

4. Rzetelne weryfikowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektów.  

5. Zaliczanie w poczet wkładu własnego wydatków ustalonych na podstawie 
przejrzystych procedur. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę 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     27       lipca 2021 r. 

Kontrolerzy:  Dyrektor  
Iwona Pacwa 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie  
Edward Lis 
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