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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/058 – Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Monika Różańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/165/2017 
z dnia 7 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka (Gmina 
lub Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka2 (Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż Gmina zapewniła opiekę profilaktyczną i warunki 
do promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Gmina wykazała się 
aktywnością w poprawie kondycji zdrowotnej dzieci, organizując liczne wydarzenia 
sportowe, promocję zdrowego odżywiania, jak również stworzyła preferencyjne warunki do 
korzystania z tężni solankowej dla mieszkańców Gminy, co należy uznać za dobrą praktykę 
i co miało istotne znaczenie z punktu widzenia profilaktyki dróg oddechowych. W szkołach, 
dla których Gmina była organem prowadzącym, opiekę profilaktyczną dzieci miały 
zapewnioną na podstawie zawartych umów z podmiotami świadczącymi usługi w ochronie 
zdrowia. 
W ocenie NIK, Gmina, realizując opiekę profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą, 
nie wykorzystała w pełni warunków sprzyjających do jej wdrażania. Gmina w latach 2015-
2017 nie skorzystała z możliwości przygotowania i realizacji programów profilaktyki 
zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo że problematyka 
ta została ujęta w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz wyznaczono komórkę 
organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie wspierania opieki 
zdrowotnej, w tym tworzenie autorskich programów profilaktycznych. Skupiono się przede 
wszystkim na wypełnieniu obowiązkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi4 oraz 
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii5. Corocznie Gmina udzielała 
również dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań, które miały na celu 
poprawę ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Dotacje przyznawane były 
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie6.  
                                                           
1  Kontrolą objęto lata 2015–2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2  W wyborach samorządowych z 16 listopada 2014 r. ponownie wybrany na Burmistrza na III kadencję. 
3  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. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

4  Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 783, ze zm. 
6  Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.  
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W ocenie NIK, przyjęte wskaźniki monitorowania realizowanych działań w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia nie dawały możliwości oceny efektów tych działań i ich 
ewaluacji. Sprawując nadzór nad opieką profilaktyczną w szkołach, Urząd wprawdzie 
zbierał dane o liczbie dzieci objętych opieką pielęgniarek szkolnych, liczbie wykonanych 
badań bilansowych, testów przesiewowych, szczepień, niemniej jednak podmioty 
sprawujące opiekę zdrowotną, poza sprawozdawczością ilościową, nie przedstawiały 
wniosków i spostrzeżeń wypływających z przeprowadzonych badań. Urząd nie dysponował 
danymi zagregowanymi odnośnie wielkości populacji z nieprawidłową masą ciała, wadami 
postawy i wzroku, problemami w zakresie opieki stomatologicznej, stanowiącymi 
wyznacznik dla oceny stanu zdrowia i kondycji dzieci w wieku szkolnym. W Urzędzie nie 
dokonywano również oceny efektywności funkcjonowania profilaktycznej opieki nad 
uczniami oraz realizowanych działań polityki zdrowotnej w nadzorowanych szkołach. 
Zdaniem NIK, powyższe dane mogłyby być wykorzystane przy analizie i ocenie potrzeb 
zdrowotnych najmłodszych mieszkańców Gminy oraz czynników powodujących ich zmiany, 
o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wyniki tej analizy 
mogłyby posłużyć również do działań w obszarze planowania i wdrażania gminnych 
programów polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 7 ust.1 oraz art. 48 ust.1 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym  

W regulaminie organizacyjnym Urzędu obowiązującym od 9 grudnia 2014 r.7 zadania 
dotyczące: inspirowania i wspierania działań z obszaru ochrony zdrowia, współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, opracowania i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zostały przypisane 
do podstawowych zadań Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób 
Niepełnosprawnych (Zespół ds. Profilaktyki). Nadzór i koordynowanie pracy tego Zespołu 
należało do Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych.  

W zakresach czynności poszczególnym pracownikom Zespołu ds. Profilaktyki8 wyznaczono 
m.in. następujące zadania: koordynację działań w zakresie realizacji programów ochrony 
zdrowia finansowanych z budżetu Gminy, wspieranie zaplanowanych i inicjowanie nowych 
działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej polityki trzeźwości, poszanowania praw 
osób niepełnosprawnych oraz ochrony zdrowia, tworzenie autorskich programów 
profilaktycznych ze względu na specyficzne potrzeby wynikające z monitorowania 
problemów na terenie Gminy, opracowywanie merytoryczne treści konkursów grantowych 
w zakresie profilaktyki oraz nadzór nad realizacją działań, współpracę z placówkami 
oświatowymi we wskazanym zakresie (w tym organizacja i koordynacja kampanii 
edukacyjnych i profilaktycznych). 
Nadzór nad działalnością palcówek oświatowych w Gminie realizował Wydział Edukacji 
Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 28-60) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły żadne skargi i wnioski związane 
z opieką nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. 

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że: w latach poprzedzających kontrolę Burmistrzowi Gminy 
została przekazana na spotkaniach z mieszkańcami ustna sugestia dotycząca wzrastającej 
liczby wad postawy u dzieci. W odpowiedzi na ten sygnał Gmina uruchomiła regularne, 
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej na krytej pływalni w Wieliczce w trakcie 
roku szkolnego (w budżetach szkół były zabezpieczone środki na ten cel, ok. 1 mln zł) oraz 

                                                           
7  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 276/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r., ze zm. 
8  Zakresy czynności pracowników Zespołu, tj.: kierownika oraz z-cy kierownika Zespołu ds. Profilaktyki, dwóch 

podinspektorów Zespołu (trzeci z podinspektorów Zespołu zgodnie z zakresem czynności realizował zadania 
odnoszące się do osób niepełnosprawnych). 
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preferencyjny dostęp do pływalni i ścianki wspinaczkowej w trakcie wakacji, a w okresie 
zimowym do lodowiska (za 1 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 10, 505-506) 

W latach 2015–2017 w Gminie obowiązywał, corocznie przyjmowany przez Radę Miejską 
w Wieliczce, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący realizację obowiązków wynikających z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W programach tych wskazywano m.in.: zadania i cele 
programu, diagnozę problemów związanych z uzależnieniami w Gminie, stan zasobów 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, wyniki ankiety przeprowadzonej 
w 2015 r. i 2016 r. wśród nauczycieli, uczniów i rodziców odnośnie zagrożeń i zachowania 
ryzykownego młodzieży. Źródłem finansowania zadań przewidzianych w tych programach 
były opłaty za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 166-211) 

Radni Gminy na posiedzeniach Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej oraz 
na sesjach Rady Miejskiej w zakresie spraw polityki zdrowotnej dzieci i młodzieży zajmowali 
się m.in. problematyką Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zadaniami realizowanymi przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce w zakresie sprawowanej pomocy 
społecznej i wspierania rodzin, działalnością Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce (SPZLO), w tym zatwierdzaniem sprawozdania 
finansowego. Analiza i ocena poziomu opieki medycznej w szkołach, w tym funkcjonowania 
gabinetów profilaktyki w szkołach, nie były przedmiotem obrad i posiedzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 211-320) 

Gmina w dokumencie strategicznym na lata 2015-2022 „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Wieliczka”9 (Strategia), przyjęła do realizacji domenę pn. „Zdrowa i sportowa Gmina”, 
z trzema celami strategicznymi. Jednym z nich była „Promocja zdrowia i zdrowego stylu 
życia wśród mieszkańców Gminy”. Jako cele operacyjne wskazano: 
– wdrożenie systemu diagnozy zagrożeń i potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz 

odpowiadających na nie programów profilaktycznych; 
– realizację programów i wydarzeń edukacyjnych promujących zdrowy i aktywny styl 

życia, skierowany do różnorodnych grup mieszkańców Gminy. 
Integralną częścią Strategii był „Raport o stanie Gminy – diagnoza sytuacji społeczno-
gospodarczej”10, który zawierał m.in. analizy poświęcone kwestiom demografii, oświaty 
i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
bezpieczeństwa publicznego oraz aktywności społecznej mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 63-102) 

Z-ca Burmistrza Gminy wyjaśnił, że: w celu rozpoznawania potrzeb i problemów 
zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Gmina dokonywała analizy Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2007-2015, 2016-2020 oraz licznych, ogólnodostępnych w sieci 
opracowań dotyczących problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. Z uwagi na sąsiedztwo 
z Gminą Miasta Krakowa korzystano również z opracowańsporzadzanych przez Małopolski 
Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki oraz raporty i publikacje opracowywane przez UJ 
i inne uczelnie krakowskie. Źródłem informacji o problemach zdrowotnych dzieci i młodzieży 
szkolnej na poziomie lokalnym były informacje otrzymywane od pielęgniarek szkolnych 
i dyrektora SPZLO, prowadzono również konsultacje z lokalnym środowiskiem medycznym. 
Na podstawie tych analiz stwierdzono, że w Gminie nie było większego problemu 
z zapewnieniem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży 
szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 354-355) 

                                                           
9  Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 
10  Raport opracowany przez firmę konsultingową działającą w zakresie planowania i zarządzania 

strategicznego. 
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Urząd we wrześniu 2016 r. przekazał do Starostwa Powiatowego w Wieliczce informację 
o potrzebach zdrowotnych na obszarze Gminy w latach 2016-2020. Na terenie Gminy 
funkcjonowało 13 placówek medycznych, w których znajdowało się 76 poradni 
specjalistycznych. Na terenie Gminy brakowało m.in.: poradni alergologicznej, 
endokrynologicznej, laryngologicznej. Na terenie powiatu wielickiego brakowało opieki 
szpitalnej. Ponadto zgodnie z informacją o potrzebach zdrowotnych zauważalny był 
niedobór kadry medycznej, w szczególności w zakresie pediatrii i lekarzy medycyny 
rodzinnej. 

(dowód: akta kontroli str. 365-369) 

Zespół ds. Profilaktyki gromadził corocznie dane ilościowe dotyczące opieki profilaktycznej, 
tj.: o liczbie dzieci szkolnych objętych opieką pielęgniarek szkolnych, objętych bilansem, 
fluoryzacją oraz o liczbie dzieci zaszczepionych. Dane te zbierane były w formie zapytań 
telefonicznych do dyrektorów szkół oraz od pielęgniarek szkolnych sprawujących opiekę 
profilaktyczną nad wszystkimi uczniami w szkołach podlegających Gminie, a następnie 
prezentowane w ujęciu tabelarycznym za poszczególne lata szkolne. Sprawozdawane dane 
z badań bilansowych miał charakter ilościowy (tj. ilość uczniów objętych bilansem) i nie 
obejmowały zagregowanych wyników i wniosków odnośnie stanu zdrowia przebadanej 
populacji. Zespół poza danymi odnośnie liczby dzieci objętych fluoryzacją nie posiadał 
danych z zakresu sprawowanej opieki stomatologicznej nad dziećmi z terenu Gminy. 
Opieka ta była prowadzona przez SPZLO (pięć gabinetów na terenie Wieliczki, Chorągwicy 
i Węgrzc Wielkich) i obejmowała również dzieci z terenu powiatu wielickiego, dlatego też 
brak było wyodrębnionych statystyk dotyczących Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 355-356, 357-359) 

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że zbieranych informacji nie wykorzystywano do programowania 
opieki zdrowotnej, ponieważ nie było sygnałów, które wskazywałyby na konieczność 
podjęcia działań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 355) 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad populacją uczniów w poszczególnych szkołach, dla 
których Gmina była organem prowadzącym, w latach 2015-2017 sprawowały trzy podmioty 
prowadzące działalność w ochronie zdrowia. Opiekę świadczyło łącznie siedem 
pielęgniarek szkolnych zatrudnionych w tych podmiotach11. W roku szkolnym 2017/2018 
w 18 szkołach podstawowych (w tym pięciu szkołach z oddziałami gimnazjalnymi) populacja 
uczniów pozostająca pod opieką siedmiu pielęgniarek szkolnych wynosiła 5,7 tys. uczniów, 
co w przeliczeniu dawało wskaźnik 1,2 pielęgniarki na 1 tys. uczniów. W roku szkolnym 
2016/201712 populacja ta wyniosła 5,2 tys. uczniów, a w 2015/2016 – 5,3 uczniów  
(tj. 1,3 pielęgniarki na 1 tys. uczniów). Urząd nie dysponował danymi, ilu uczniów spośród 
tej populacji korzystało z opieki lekarza POZ na terenie Gminy z uwagi na to, iż wielu 
uczniów korzystało z opieki lekarzy w szpitalach i przychodniach krakowskich. 
Każda ze szkół zawarła porozumienie z jednym w ww. podmiotów prowadzących 
działalność w ochronie zdrowia w zakresie sposobu i miejsca sprawowania opieki nad 
uczniami. Zgodnie z porozumieniami dostęp do gabinetów profilaktyki zapewniono na 
miejscu w szkołach (lub w lokalizacji wspólnie z inną szkołą) bądź w przychodni zdrowia 
podmiotu sprawującego opiekę. Na terenie szkół gminnych funkcjonowało 10 gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W roku szkolnym 2017/2018 w kolejnych 
pięciu szkołach dyrektorzy wygospodarowali pomieszczenia i rozpoczęli działania w celu 
formalnego zgłoszenia i zarejestrowania gabinetów profilaktyki w szkołach, korzystając 
z możliwości dofinansowania na wyposażenie gabinetów13 (co opisano w dalszej części 
wystąpienia).  

                                                           
11  Pięć pielęgniarek oddelegowanych z SPZLO, jedna pielęgniarka z Pielęgniarskiej Praktyki Grupowej s.c. 

Koźmice Wielkie, jedna pielęgniarka z NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o. 
12  W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 Gmina była organem prowadzącym dla 17 szkół podstawowych  

i pięciu gimnazjów. 
13  Dotacja przyznana dla Gminy przez wojewodę małopolskiego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r.  

o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) 
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W żadnej ze szkół nie było gabinetów stomatologicznych. Opiekę stomatologiczną 
zapewniało SPZLO (pięć gabinetów na terenie Wieliczki, Chorągwicy i Węgrzc Wielkich) 
oraz podmioty niepubliczne i gabinety prywatne.  

(dowód: akta kontroli str.355,493-499, 535, 537-547) 

Na stronie internetowej Urzędu były dostępne informacje o podmiotach świadczących usługi 
w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy. Dodatkowo na stronie internetowej 
SPZLO była dostępna informacja o aktualnej liczbie poradni dla dzieci (cztery gabinety), 
godzinach ich funkcjonowania oraz harmonogramy pracy lekarzy. W toku kontroli NIK, 
Urząd pozyskał szczegółowe dane w zakresie liczby pediatrów (ogółem 19 lekarzy) 
działających na terenie Gminy i gabinetów stomatologicznych innych niż publiczne 
(32 gabinety).  

(dowód: akta kontroli str.532-534) 

Gmina w 2016 r. na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej przekazała do dziesięciu szkół, dla których była organem 
prowadzącym, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 
44,3 tys. zł. Szkoły w pełni wykorzystały przekazane środki, z których zakupiły m.in. sprzęt 
medyczny, środki pierwszej pomocy, meble do gabinetu profilaktycznego. W 2017 r. Gmina 
na podstawie złożonego wniosku na doposażenie gabinetów otrzymała plan dotacji celowej 
w wysokości 70,9 tys. zł14. Wnioskiem o dofinansowanie objęto 15 szkół, w tym siedem 
nieposiadających dotychczas zarejestrowanych gabinetów profilaktyki na terenie szkoły. 
Gmina w latach 2015-2017 nie udzielała wsparcia finansowego podmiotom leczniczym na 
tworzenie warunków do udzielania profilaktycznych świadczeń dzieciom i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 103-106, 107-165, 537-547)  

Gmina podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznych programów 
współpracy15. Celem głównym programu było podniesienie jakości życia mieszkańców 
Gminy, w tym intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach środków 
finansowych przekazywanych przez Gminę dla klubów sportowych (w tym uczniowskich 
klubów sportowych) oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Stowarzyszenia Siemacha 
podejmowane były działania w zakresie szeroko rozumianej opieki profilaktycznej oraz 
działania, które poprawiały ogólny stan zdrowia dzieci i młodzieży. Prowadzono liczne 
zajęcia upowszechniania kultury fizycznej i sportowej z różnych dyscyplin sportowych dla 
chłopców i dziewcząt (m.in. piłka siatkowa, pływanie, lekka atletyka, kolarstwo). Ogółem 
w 2015 r. i 2016 r. na zadania z upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
przeznaczono odpowiednio 530 tys. zł i 532 tys. zł16.  

 (dowód: akta kontroli str. 321-353)  

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

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wyznaczając w Urzędzie komórkę organizacyjną 
i pracowników do realizacji zadań związanych z profilaktyką zdrowia zapewniono podstawy 
do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Gmina pod 
względem organizacyjnym była przygotowana do opracowywania, wdrażania i rozliczania 
programów polityki zdrowotnej. Działania Urzędu skoncentrowane zostały jednak na 
realizacji programów, stanowiących realizację obowiązków wynikających z ustaw 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu 
narkomanii. Pomimo że Gmina dysponowała danymi dotyczącymi działalności każdego 
z gabinetów profilaktyki zdrowotnej funkcjonujących w szkołach, nie pozwalały one na 
syntetyczne zdiagnozowanie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  

                                                           
14  Zawiadomienie wojewody małopolskiego o podziale dotacji na 2017 r. z dnia 20 października 2017 r., 

w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę 
jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1774). 

15  Uchwała nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2014 r., uchwała 
nr XII/164/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., uchwała nr XXVIII/342/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.  

16  Urząd sporządzał roczne sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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2. Zakres świadczeń medycznych udzielanych dzieciom 
i młodzieży w wieku szkolnym 

Gmina w latach 2015-2017 nie wdrażała i nie realizowała programów polityki zdrowotnej, 
o których mowa w art. 48 i 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  

(dowód: akta kontroli str. 370-373, 376-387) 

Z-ca Burmistrza wyjaśnił m.in., że Gmina realizowała w pierwszej kolejności zadania 
obligatoryjne, a do fakultatywnych zadań własnych (do których należy zaliczyć programy 
polityki zdrowotnej) przystępuje w miarę posiadanych środków finansowych oraz 
zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Podczas cyklicznych spotkań z dyrektorami szkół, 
mieszkańcami sołectw oraz rodzicami dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, 
nie były zgłaszane żadne potrzeby, propozycje ani skargi w zakresie dotyczącym dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej. Z-ca Burmistrza wskazał, że: 
− zadania z zakresu ochrony zdrowia stanowiły jedną z wielu sfer działania samorządu 

i były realizowane w stopniu wystarczającym dla zapewnienia równego dostępu 
do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży uczęszczających 
do szkół podległych Gminie. Opiekę tą zapewniały SPZLO wraz z ośrodkami 
zamiejscowymi, jak również dla miejscowości oddalonych od wymienionych ośrodków 
usługi świadczyły dwa podmioty niepubliczne w Kożmicach Wielkich i Krakowie. 
Na terenie tych placówek dostępne były również publiczne gabinety stomatologiczne 
realizujące wszystkie gwarantowane świadczenia.  

− Urząd, mając na względzie szerokie pojęcie ochrony zdrowia i opierając swoje 
stanowisko na definicji zawartej w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
określającej zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego 
i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, koncentrował się 
w latach 2015-2017 na realizacji programów/działań i wydarzeń edukacyjnych 
promujących zdrowy i aktywny styl życia, skierowanych do różnorodnych grup 
mieszkańców Gminy, w szczególności do dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 374-375) 

Gmina w latach 2015-2017 podejmowała inne działania i zadania systemowe skierowane do 
dzieci, rodzin oraz nauczycieli, które były zgodne z celami Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2007-2015 w obszarze celów „dotyczących czynników ryzyka i działań w zakresie 
promocji zdrowia” oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w obszarze 
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”. 
Część zadań była realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na lata 2015, 2016, 2017.  

Do głównych działań zdrowotnych skierowanych do dzieci i młodzieży w latach 2015-2017 
należały: 
− prowadzenie kompleksowego punkt pomocy psychologicznej, z którego corocznie 

korzystało 400 dzieci;  
− organizowanie w ramach grup świetlicowych zajęć grupowych 3 razy w tygodniu, 

warsztatów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, zdrowotnych, wyjazdów, imprez 
integracyjnych corocznie dla ok. 400 dzieci rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzonym 
systemem socjalizacyjnym; organizowanie grup socjoterapeutycznych dla dzieci 
z zaburzeniami zachowania; 

− Wielickie Forum Liderów Młodzieżowych – warsztaty profilaktyczne o tematyce 
uzależniania od substancji psychoaktywnych; zachowania prozdrowotne, 
podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych, promowanie aktywnych 
form wypoczynku, nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

− kampanie zdrowotne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „No promil no alkohol” – warsztaty 
profilaktyczne, imprezy ruchowe, wizualna promocja idei zdrowego stylu życia, m.in. 
gazetki ścienne, wystawy prac uczniów; skierowane do 2-3 tys. dzieci i młodzieży;  

− coroczny Zjazd Dzieci z Zespołem Leigha – konferencja z udziałem lekarzy 
specjalistów, prelekcje, konsultacje indywidualne z lekarzem; 
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− w ramach prowadzonego Klubu Pedagoga – organizowanie działań edukacyjnych 
w Urzędzie dla kadry pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi i młodzieżą 
nt. zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych, organizowanie 
spotkań z pielęgniarkami, specjalistami medycyny rodzinnej; prelegentami byli m.in. 
dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, ekspert w dziedzinie zdrowego 
odżywiania dzieci i młodzieży, trenerzy programu „Jaś i Małgosia na tropie” – program 
rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji mający na celu ograniczenie 
inicjacji alkoholowej; 

− udostępnianie alternatywnych form spędzania czasu wolnego – Gmina 
dofinansowywała zajęcia sportowo rekreacyjne na basenie, lodowisku i ściance 
wspinaczkowej, bezpłatny basen dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

−  projekt „Już pływam” – projekt województwa małopolskiego, które corocznie 
przekazywało Gminie dotację celową na naukę pływania i zajęcia ruchowe w wodzie 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, jako element zdrowego stylu życia i profilaktykę 
wad postawy (dla ok. 120-140 dzieci); 

− „Tężnia dla Wieliczan” – Gmina zawarła porozumienie z Kopalnią Soli „Wieliczka” 
w sprawie promocyjnego korzystania przez mieszkańców Gminy z tężni solankowej 
(2 zł brutto za wejście dla mieszkańca, 9 zł bilet normalny), mając na względzie 
poprawę stanu zdrowia i profilaktykę dróg oddechowych; organizowano regularne 
wizyty w tężni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

Łączne wydatki z budżetu Gminy poniesione na przedmiotowe działania na rzecz 
profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży wyniosły około  
700 tys. zł w 2015 r., 502 tys. zł w 2016 r., 187 tys. zł w I. poł. 2017 r.17  

(dowód: akta kontroli str. 452-492, 503) 

W latach 2015-2016 w Gminie zorganizowano corocznie około 100 wydarzeń promujących 
zdrowy i aktywny styl życia, w ramach realizacji celu strategicznego „Promocja zdrowia 
i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy” przyjętego w Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy. W wydarzeniach, jak określono w sprawozdaniach rocznych18 z realizacji celu 
Strategii, wzięło udział od 33 tys. do 46 tys. mieszkańców. Wskaźnikami monitorowania 
były: liczba programów zrealizowanych w ciągu danego roku na terenie Gminy, liczba osób 
uczestnicząca w programach profilaktycznych w danym roku, liczba wydarzeń promujących 
aktywny i zdrowy styl życia. 

(dowód: akta kontroli str. 510-531) 

Szkoły, dla których Gmina była organem prowadzącym, realizowały w latach 2015-2017 
profilaktyczne działania zdrowotne. Część z tych zadań była organizowana we współpracy 
z Gminą. Wkład Gminy polegał na szkoleniu kadr do realizacji poszczególnych projektów 
oraz na zakupie i organizacji materiałów szkoleniowych, ulotek do poszczególnych 
kampanii. Do głównych działań z tego zakresu należały: 

− „No Promil No Problem” – zajęcia warsztatowe, happeningi, dotyczące budowania 
odpowiedniej atmosfery i poprawy relacji w stosunkach międzyludzkich, aktywności 
fizycznej, życia bez uzależnień; 

− „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – zajęcia warsztatowe dotyczące przeciwdziałania 
niepożądanym zachowaniom ryzykownym, jak sięganie po alkohol, papierosy czy inne 
środki psychoaktywne; 

− „Spójrz inaczej” – cykliczne warsztaty dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki 
uzależnień, higieny osobistej, eliminowania napięć psychicznych, zdrowego 
odżywiania. 

Każda ze szkół realizowała również ogólnodostępne kampanie edukacyjne i zdrowotne, 
programy ogólnopolskie (Mleko w szkole, Owoce w Szkole, Trzymaj Formę, Śniadanie daje 
moc) finansowane z innych źródeł niż budżet Gminy. Realizowano również 
w poszczególnych szkołach szerokie działania z inicjatywy kadry nauczycielskiej, 

                                                           
17  Dane szacunkowe, ponieważ dla niektórych działań było brak danych w tym zakresie, część zadań była 

realizowana przez pracowników Urzędu lub Udział Gminy polegał na przygotowaniu/zabezpieczeniu 
warunków dla realizacji zadania. 

18  „Karta realizacji Strategii – monitoring roczny” 
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przy współpracy m.in. z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Wieliczce („Nie pal 
przy mnie proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”) i innych gości zewnętrznych.  

W zakresie opieki stomatologicznej w szkołach podstawowych w latach 2015-2017 
realizowano wyłącznie zabiegi fluoryzacji zębów wykonywane przez pielęgniarki szkolne. 
W 2016 r. w dwóch szkołach podstawowych przeprowadzono projekt edukacyjno-
profilaktyczny „Dzieciństwo bez próchnicy”, którego realizatorem było Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 388-451) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie podejmowanie licznych działań z zakresu 
promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ukierunkowanych 
na profilaktykę zdrowotną, aktywność ruchową oraz poprawę stanu zdrowia populacji 
stanowiącej grupę docelową podjętych działań.  

3. Działania w ramach systemu opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 

Wydział Edukacji Urzędu nie sporządzał pisemnych analiz i ocen dotyczących 
funkcjonowania systemu profilaktycznej opieki nad uczniami oraz realizowanych działań 
polityki zdrowotnej w nadzorowanych szkołach. Kierownik Wydziału Edukacji wyjaśnił, 
że: oceny funkcjonowania systemu opieki profilaktycznej w szkołach dokonywano ogólnie 
podczas narad z dyrektorami szkół lub na bieżąco w trakcie jego wizyt w szkołach, gdzie 
dokonywano kontroli realizacji działań profilaktycznych i innych specjalistycznych 
finansowanych z budżetu Gminy (np. zajęć logopedycznych, prowadzenia terapii 
pedagogiczno-psychologicznej) poprzez rozmowy z dyrektorami. Dyrektorzy wskazywali 
m.in. na potrzebę profilaktyki stomatologicznej aczkolwiek nie wypracowano formuły 
organizacyjnej takiej opieki, a monitorowanie funkcjonowania gabinetów profilaktyki 
w szkołach, w których opiekę sprawowały pielęgniarki, pozostawało w kompetencji 
podmiotu leczniczego.  
Kierownik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że nie we wszystkich szkołach funkcjonowały 
gabinety profilaktyki z uwagi na brak wystarczających warunków lokalowych. Większość 
szkół pracowało w systemie dwuzmianowym, ponadto Wieliczka należała do gmin 
z rosnącą liczbą uczniów. Od roku szkolnego 2017/2018 w związku z reformą systemu 
oświaty Gmina w pierwszej kolejności musiała zabezpieczyć proces dydaktyczny 
w systemie 8 klasowym. Udzielając wyjaśnień Kierownik Wydziału wskazał, iż w toku 
bieżącej pracy w Wydziale podjęte będą nowe działania mające na celu pełne 
zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz uczniów i środowiska nauczycielskiego; 
tematem najbliższych spotkań z dyrektorami szkół będzie ocena możliwości poszerzenia 
bazy gabinetów profilaktyki i opracowanie ankiet.  
W uzupełnieniu wyjaśnień Kierownik Wydziału poinformował w listopadzie 2017 r., 
iż dyrektorzy kolejnych szkół planują lub już rozpoczęli działania w celu zarejestrowania 
gabinetów profilaktyki w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str. 500-502, 538) 

Na terenie szkół, dla których Gmina była organem prowadzącym, nie były prowadzone 
kontrole/wizytacje przez konsultantów krajowych (wojewódzkich) w ochronie zdrowia. 
Wydział Edukacji planuje niezwłocznie, jak wskazał Kierownik Wydziału, nawiązanie 
współpracy z MOW NFZ w sprawie wskazań dotyczących zapewnienia opieki profilaktycznej 
w środowisku nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 500-502) 

W latach 2015-2017 zespoły audytu oraz kontroli wewnętrznej Urzędu nie planowały i nie 
przeprowadzały kontroli zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w ochronie zdrowia.  

 (dowód: akta kontroli str. 61-62) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W ocenie NIK Gmina nie wykorzystała w pełni możliwości na rzecz wdrażania 
systematycznych działań doskonalących system opieki nad dziećmi i młodzieżą, gdyż nie 
sporządzała analiz i ocen dotyczących funkcjonowania profilaktycznej opieki, nie prowadziła 
audytów, kontroli wewnętrznych oraz współpracy z konsultantami w zakresie sprawowanej 
opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. Gmina skorzystała z dofinansowania 
w związku z powstałą od 2016 r. możliwością doposażania gabinetów profilaktyki 
ze środków budżetu państwa.  

IV. Uwagi 
1. NIK zwraca uwagę, iż dysponowanie przez Urząd zagregowanymi danymi w zakresie 

stanu zdrowia, a które to dane są gromadzone m.in. przez pielęgniarki szkolne 
w związku z prowadzonymi badaniami przesiewowymi, sprzyjałoby rozpoznaniu 
potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży na terenie Gminy, o czym stanowi art. 6 pkt 2 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Analiza tych danych umożliwiałaby 
zdiagnozowanie i ocenę skali występowania problemów, a tym samym stanowiła 
podstawę do zaplanowania i wdrażania programów polityki zdrowotnej.  

2. Gmina winna w szczególności zwrócić uwagę na opiekę stomatologiczną i działania 
profilaktyczne w tym zakresie w związku z brakiem w szkołach dostępności do 
gabinetów stomatologicznych. 

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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag 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. 
 

Kraków, dnia 20 listopada 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
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Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Monika Różańska  
Specjalista kontroli państwowej 
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