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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, zwanej 

dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, przeprowadziła kontrolę w 

Specjalistycznym Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Polanicy Zdroju (SCM, Szpital) w zakresie wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania cho-

rób nowotworowych” w latach 2006 – 2008 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym  

w dniu 21 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonywanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie programów profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi oraz raka jelita grubego. 

Stwierdzono bowiem m.in. brak nadzoru nad sposobem rozliczania personelu medycznego 

realizującego świadczenia w ramach ww. programów, zawarcie umowy na realizację etapu 

pogłębionej diagnostyki w ramach programu profilaktyki raka piersi, pomimo nie spełniania 

w I półroczu 2006 r. wymaganych warunków określonych przez Dolnośląski Oddział Woje-

wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ). Nie realizowano obowiązku wypełnia-

nia kart zgłoszeniowych MZ/N-1a w ramach programu badań statystycznych i nie przekazy-

wano ich do Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Mierny był poziom realizacji zakontrakto-

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm 
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wanych świadczeń w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, wskutek czego nie 

wykorzystywano w pełni posiadanego wyposaŜenia specjalistycznego. Nie zapewniono nale-

Ŝytej organizacji przyjęć pacjentów w ramach wspomnianego programu. 

Pozytywnie natomiast ocenić naleŜy przygotowanie fachowe personelu medycznego 

oraz wyposaŜenie Szpitala w aparaturę i sprzęt medyczny do przeprowadzenia badań w ra-

mach przedmiotowych programów.  

Podstawę takiej oceny stanowią przedstawione poniŜej ustalenia i oceny jednostkowe. 

1. W okresie objętym kontrolą Szpital, na podstawie umów zawartych z DOW NFZ w 

2006 r. realizował profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie profilaktyki raka szyjki 

macicy na etapie podstawowym, diagnostycznym i pogłębionej diagnostyki oraz w zakresie 

profilaktyki raka piersi na etapie podstawowym. W 2007 r. usługi te były świadczone na eta-

pach podstawowych, natomiast w 2008 r. w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne pobierano materiał z szyjki macicy 

do przesiewowego badania cytologicznego, a na podstawie odrębnej umowy świadczono 

usługi w ramach programu profilaktyki raka piersi na etapie podstawowym. Ponadto w latach 

2006-2008 (I półrocze) SCM realizował badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania 

raka jelita grubego na podstawie umów zawartych z Ministrem Zdrowia. 

W kolejnych latach Szpital nie zrealizował w pełni zakontraktowanych świadczeń w 

ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi. I tak w 

2006 r. w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy na etapie podstawowym Szpital 

wykonał 1.531 świadczeń na kwotę 26.027,00 zł, tj. 40,2 % zakontraktowanych (3.810 świad-

czeń na kwotę 64.770,00 zł), na etapie diagnostycznym wykonał 2.193 świadczenia za kwotę 

23.026,50 zł, tj. 15,6 % zakontraktowanych, natomiast na etapie pogłębionym wykonał tylko 

1 badanie z zakontraktowanych 1.500 na kwotę 25.200,00 zł. W 2007 r. w ramach tego pro-

gramu na etapie podstawowym Szpital wykonał 53,6 % wartości zakontraktowanych świad-

czeń, natomiast w I półroczu 2008 r. 9,6 % zakontraktowanych świadczeń.  

W ramach programu profilaktyki raka piersi w 2006 r. SCM wykonał 55,1% zakon-

traktowanych świadczeń, w 2007 r. 46 %, natomiast w I półroczu 2008 r. 45,3 % zakontrak-

towanych świadczeń. Głównymi powodami nie wykonania zawartych na latach 2006 – 2008 

(I półrocze) umów na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie profi-

laktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki raka piersi w opinii Pana Dyrektora były: ograni-

czenia wiekowe dla kobiet, które mogły skorzystać z programu, moŜliwość wykonania kolej-

nego badania cytologicznego dopiero po upływie 3 latach, małe zainteresowanie pacjentek 
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badaniami przesiewowymi, a takŜe w 2007 r. nie wskazanie Szpitala jako podmiotu udziela-

jącego świadczeń w ramach programu profilaktyki raka piersi na zaproszeniach imiennych 

kierowanych przez Centralę NFZ do pacjentek z powiatu kłodzkiego. 

W przypadku programu profilaktyki raka jelita grubego w badanym okresie wykonano 

100 % zakontraktowanych świadczeń.  

Kontrola potwierdziła rzetelne i terminowe wprowadzanie danych pacjentów i wyni-

ków ich badań do programu SIMP oraz programu badań przesiewowych dla wczesnego wy-

krywania raka jelita grubego. 

2. W badanym okresie w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy na etapie 

podstawowym Szpital wykonał 2.659 badań, z czego 149 wyników badań było nieprawidło-

wych, na etapie diagnostycznym 2.193 badania, z czego 187 wyników było nieprawidłowych, 

natomiast na etapie pogłębionym 1 badanie, którego wynik był nieprawidłowy. W przypadku 

programu profilaktyki raka piersi Szpital wykonał 3.144 badania, z czego 1.053 badania były 

nieprawidłowe, w tym w 2 przypadkach rozpoznano raka piersi. W odniesieniu do programu 

profilaktyki raka jelita grubego SCM wykonał 947 badań, z czego 596 wyników było niepra-

widłowych, w tym w 15 przypadkach stwierdzono raka jelita grubego. 

3. Szpital nierzetelnie wypełniał obowiązek przekazywania kart nowotworowych 

MZ/N-1a rozpoznania lub podejrzenia choroby nowotworowej do Dolnośląskiego Ośrodka 

Onkologii we Wrocławiu. W latach 2006 – 2008 (I półrocze), niezgodnie ze stosownymi roz-

porządzeniami Rady Ministrów2, z opóźnieniem od 1 do 26 miesięcy przekazał 16 (88,9%) 

spośród 18 krat MZ/N-1a w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego, natomiast w 

ramach programu profilaktyki raka piersi Ŝaden spośród 42 (100%) przypadków podejrzenia 

nowotworu piersi nie został zgłoszony do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

Jako przyczynę takiego stanu - podał Pan Dyrektor - brak wiedzy wśród lekarzy o konieczno-

ści przesyłania kart nowotworowych MZ/N-1a, takŜe w przypadku podejrzenia rozpoznania 

nowotworu. 

4. Kontrola wykazała, iŜ pomimo nie spełniania przez Szpital wymagań w zakresie 

m.in. wykonywanej liczby mammografii rocznie oraz posiadania sprzętu niezbędnego do re-

alizacji świadczeń profilaktyki raka piersi na 2006 r., określonych stosownymi zarządzeniami 

                                                 
2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na 2006 r. (Dz. U Nr 178, poz. 1482 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września  
2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2007 r. (Dz. U Nr 170, poz. 1219 ze 
zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycz-
nych statystyki publicznej na 2008 r. 2 (Dz. U Nr 210, poz. 1521 ze zm.). 
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Prezesa NFZ3, ówczesny Dyrektor Szpitala [...]4. złoŜył w dniu 19 grudnia 2005 r. ofertę na 

realizację świadczeń w ramach programu profilaktyki raka piersi na etapie podstawowym 

oraz etapie pogłębionej diagnostyki, potwierdzając spełnianie przez SCM obligatoryjnych 

warunków programu. Wynikiem tego było zawarcie umowy z DOW NFZ na realizację pro-

gramu profilaktyki raka piersi na etapie podstawowym oraz na etapie pogłębionej diagnosty-

ki, przy czym SCM rozpoczął swoją działalność od 1 stycznia 2006 r. natomiast pracownia 

mammografii została uruchomiona i rozpoczęła wykonywanie świadczeń od lipca 2006 r. W 

związku m.in. z brakiem wymaganego sprzętu tj. biopsji cienkoigłowej i biopsji gruboigłowej 

umowa w zakresie pogłębionej diagnostyki nie została wykonana, przy czym Szpital nie poin-

formował DOW NFZ o niemoŜności zrealizowania tej części umowy. 

Pozostałe oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilak-

tyki raka piersi oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2007 – 2008, złoŜone 

przez SCM do DOW NFZ, zawierały dane zgodne ze stanem faktycznym oraz wymaganiami 

określonymi w stosownych zarządzeniach Prezesa NFZ5. Personel udzielający świadczeń w 

ramach programu profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy spełniał wymagania w za-

kresie kwalifikacji i szkoleń. Podobnie dokumentacja zgłoszeniowa składana w latach 2006 - 

2008 do Ministerstwa Zdrowia na realizację programu profilaktyki raka jelita grubego była 

zgodna ze stanem faktycznym i wymogami Ministra Zdrowia. 

5. Dyrekcja Szpitala nie zapewniła stosownego nadzoru nad rozliczaniem personelu 

wykonującego świadczenia w zakresie programu profilaktyki raka piersi oraz programu profi-

laktyki raka jelita grubego z ilości wykonanych badań za które to osoby te pobierały dodat-

kowe wynagrodzenie w formie premii. Sporządzane pod koniec miesiąca rozliczenia pracow-

ników zawierające faktyczną ilość przeprowadzonych badań (opisów lub uczestnictwa przy 

badaniach) zatwierdzane były przez Kierownika odpowiedniego Zakładu (Diagnostyki Obra-

zowej lub Endoskopii), który zatwierdzał równieŜ swoje rozliczenia. Na podstawie przedmio-

towych zestawień w Dziale Płac SCM wypłacane były premie dla tych pracowników. Rozli-

                                                 
3 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 87/2005 z dnia 13 października 2005 r. zmienionego zarządzeniem nr 22/2006 z 
dnia 18 maja 2006 r. oraz w zarządzenie Prezesa NFZ nr 83/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie przyjęcia 
„Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne”. 
4 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. 
5 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 83/2006, zarządzenie Prezesa NFZ nr 66/2007/DSOZ w sprawie określenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne ze zmianami określonymi w 
zarządzeniu nr 88/2007/DSOZ dla profilaktyki raka piersi.  
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czenia te nie były zatwierdzane przez Dyrektora ds. Medycznych, ani teŜ przez Ŝadną inną 

osobę.  

6. Nierzetelnie realizowane były przez SCM harmonogramy pracy stanowiące inte-

gralną część zawartych na lata 2006 – 2008 umów w zakresie programu profilaktyki raka 

szyjki macicy. Pomimo wymogu programowego w badanym okresie pacjentki nie były 

przyjmowane w soboty, a w 2006 r. i 2007 r. przyjmowane były w innych godzinach niŜ za-

deklarowane w harmonogramach, o czym nie poinformowano DOW NFZ. Dodatkowo w 

okresie od 8 do 22 października 2008 r., stwierdzono utrudniony dostęp pacjentek do świad-

czeń w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy, w związku z okresem urlopowym i 

nie zapewnieniem przez Dyrekcję Szpitala sprawnego funkcjonowania rejestracji telefonicz-

nej, a takŜe nie zapewnieniem świadczenia pracy przez jedynego lekarza w poradni ginekolo-

giczno – połoŜniczej we wskazanych w harmonogramie dniach i godzinach. 

7. Szpital posiadał zatwierdzony przez Radę Społeczną Regulamin Porządkowy, w 

którym zgodnie z wymogami art. 18 a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej 6 określono m.in. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, or-

ganizację i zadania jednostek organizacyjnych, warunki współdziałania z innymi zakładami 

opieki zdrowotnej, zakresy czynności pracowników, warunki współdziałania między jednost-

kami oraz prawa i obowiązki pacjenta. Przedmiotowy Regulamin został podany do publicznej 

wiadomości.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

 

1. Sporządzanie kart MZ/N-1a we wszystkich wymaganych przypadkach i terminowe 

przekazywanie ich do Dolnośląskiego Ośrodka Onkologii we Wrocławiu. 

2. Sprawowanie nadzoru nad finansowo- rzeczowymi rozliczeniami wykonywanych świad-

czeń w ramach programów profilaktycznych raka piersi i raka jelita grubego, sporządza-

nych przez personel medyczny wykonujący świadczenia w ramach tych programów, po-

przez opracowanie wewnętrznych regulacji w tym zakresie z określeniem procedury i wzo-

ru rozliczeń. 

3. Realizowanie umów na profilaktyczne programy zdrowotne zgodnie z harmonogramami 

pracy stanowiącymi integralną część zawartych z DOW NFZ umów, a w przypadku od-

stępstw od harmonogramów, informowanie o tym DOW NFZ. 

                                                 
6 Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm. 
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4. Zapewnie pacjentkom pełnego dostępu do świadczeń realizowanych w ramach profilak-

tycznego programu raka szyjki macicy w okresie urlopowym. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystą-

pienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działa-

niach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury 

NajwyŜszej Izby Kontroli we Wrocławiu umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wnio-

sków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesła-

nia informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały  wła-

ściwej komisji NIK. 

 
 


