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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 

Kontrolerzy 1. Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/199/2017 z 6 października 2017 r. 

2. Anna Jaros, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/198/2017 
z 6 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka  
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls” Mirosława Frankowska-Majchrzak i Anna 
Galica Spółka jawna, os. Witosa 12/1, 34-400 Nowy Targ (Spółka). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Mirosława Frankowska-Majchrzak i Anna Galica (Wspólnicy) 
(dowód: akta kontroli str. 6-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Spółka, realizując w latach 2015-2017 umowę zawartą z NFZ na wykonywanie świadczenia 
pielęgniarki szkolnej oraz grupowej profilaktyki fluorkowej w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym oraz szkołach położonych na terenie Nowego Targu i Czarnego Dunajca 
zapewniła realizację tych zadań. Spółka w szczególności: 

 powierzyła realizację zadań pielęgniarkom i higienistkom posiadającym stosowne 
kwalifikacje oraz zapewniła warunki do ich realizacji, w tym gabinety profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (gabinety szkolne) oraz odpowiednie ich 
wyposażenie;  

 zapewniła możliwość przeprowadzenia testów przesiewowych oraz przygotowała 
dokumentację do badań bilansowych; 

 prowadziła grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego 
szczotkowania preparatami fluorkowymi; 

 prowadziła dokumentację zdrowotną ucznia oraz działalność edukacyjną w zakresie 
profilaktycznych działań zdrowotnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku: 

 harmonogramów pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej w poszczególnych gabinetach 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

 określenia dni i godzin, w których będzie zapewniona dostępność do świadczeń 
pielęgniarki/higienistki szkolnej, w umowach z pielęgniarkami i higienistkami oraz 
dyrektorami szkół i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego; 

 udokumentowanego czasu pracy pielęgniarek/higienistek w gabinetach szkolnych, 
co uniemożliwiło ustalenie, czy Spółka faktycznie zapewniła dostępność świadczeń 
pielęgniarki szkolnej w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów 
objętych opieką, wskazanym w załączniku nr 4 część III pkt 2 rozporządzenia Ministra 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą: lata 2015-2017 (I półrocze). Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 

lub późniejszych, jeżeli ich skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2  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 pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

Ocena ogólna2 
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Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej3; 

 braku dowodu legalizacji wag używanych w trzech gabinetach szkolnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. W okresie objętym kontrolą obsługę szkół i placówek oświatowych w zakresie szkolnej 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie Nowego Targu 
prowadziła Spółka, która została utworzona 30 czerwca 2006 r. i wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS)4. Wpisy w KRS były zgodne z umową Spółki, a działalność 
w badanym zakresie była zgodna z jej statutem oraz wpisem w KRS.  
Spółka posiadała regulamin organizacyjny, w którym wskazano m.in. podstawę prawną 
działalności, organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, wykaz jednostek 
organizacyjnych, w tym gabinetów szkolnych. W przedmiotowym regulaminie nie odniesiono 
się do zasad wykonywania profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. W części dotyczącej organizacji i zadań poszczególnych 
komórek organizacyjnych podano m.in., że pracownicy podmiotu są odpowiedzialni 
za zadania określone dla ich stanowisk, tj. właściwe przyjmowanie i załatwianie pacjentów 
oraz dokładne i terminowe wykonywanie powierzonej pracy oraz prawidłowe 
ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów służbowych. Spółka nie przekazała 
powyższego regulaminu organizacyjnego dyrektorom szkół oraz gabinetom szkolnym.  

Spółka posiadała certyfikat jakości ISO 9001-2015.  

Wspólniczka wyjaśniła, że Spółka prowadzi szeroką działalność w zakresie świadczeń 
zdrowotnych i nie widzi potrzeby dokonywania zmian w regulaminie organizacyjnym, 
uwzględniających w sposób szczególny wykonywanie świadczeń przez 
pielęgniarki/higienistki w środowisku nauczania. Regulamin organizacyjny Spółki nie był 
przekazany świadczeniobiorcom, gdyż dyrektorzy szkół są informowani o zakresie 
świadczeń podczas podpisywania z nimi porozumień o współpracy w zakresie wykonywania 
(zakontraktowanych przez Spółkę z NFZ) świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci będących 
uczniami zleceniobiorcy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-30, 61-70, 183-185) 

2. W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ) w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgniarki 
szkolnej oraz grupowej profilaktyki fluorkowej, obejmując nimi uczniów i młodzież szkolną 
18 szkół oraz jednego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W roku szkolnym 
2015/2016 przedmiotową opieką objętych było – 8 849 uczniów, w 2016/2017 –  
8 190 uczniów i 8 123 uczniów w roku szkolnym 2017/2018.  
Spółka zleciła realizację zadań w zakresie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych 
dzieciom i młodzieży w szkołach i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym  
12 pielęgniarkom i higienistkom, które spełniały wymagania § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą5. Umowy były zawierane na czas określony. 
Świadczenia były realizowane w gabinetach szkolnych, udostępnionych nieodpłatnie 
(umowy użyczenia) przez dyrektorów szkół i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. 

(dowód: akta kontroli str. 103-112) 

Zadania w zakresie profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym były realizowane w 14 gabinetach szkolnych. Przedmiotowe gabinety 
(poza 3 przypadkami6) były zlokalizowane na terenie szkół, których uczniów objęto opieką. 
Oględziny 5 gabinetów wykazały, że: 

                                                      
3  Dz. U. z 2016 r. poz. 86, ze zm. 
4  Zmiany umowy Spółki dokonano 8 września 2011 r.  
5  Dz. U. Nr 139, poz. 1133. 
6  Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu posiadało gabinet poza budynkiem szkoły, uczniowie II Liceum 

Ogólnokształcącego korzystali z gabinetu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (budynki zlokalizowane obok siebie) oraz 
uczniowie Liceum Ekonomicznego korzystali z gabinetu w Szkole Podstawowej Nr 3 (budynki zlokalizowane obok siebie). 

Opis stanu  
faktycznego 
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 spełniały one wymagania określone w § 27, 29 i 36 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą7, 
m.in. były wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, dozowniki 
z mydłem w płynie i środkiem dezynfekującym, ręczniki jednorazowego użycia. Meble 
i podłogi były wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję; 

 były wyposażone (poza zestawami przeciwwstrząsowymi) w sprzęt, aparaturę 
medyczną i produkty lecznicze wymienione punkcie 4, części III załącznika nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej8, jak np. kozetkę, parawan, 
meble do przechowywania środków medycznych, aparaty do mierzenia ciśnienia, środki 
dezynfekcyjne oraz opatrunkowe; 

 były oznaczone informacją zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej9. 

Poza trzema wagami ze wskaźnikami wzrostu, używanymi w Zespole Szkół Technicznych 
i Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym (wyprodukowane odpowiednio w 1961 r., 1996 r. i 2006 r.), które nie 
posiadały aktualnej cechy ważności, pozostały sprzęt, aparatura medyczna oraz produkty 
lecznicze i opatrunki posiadały aktualne terminy ważności oraz stosowne certyfikaty. 
Gabinety szkolne nie były wyposażone w zestaw przeciwwstrząsowy. Wyjaśniono, 
że w gabinetach nie prowadzono szczepień, stąd nie dokonano stosownego zaopatrzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 78-104) 

3. Wszystkim uczniom zapewniono dostęp do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej. 
 (dowód: akta kontroli str. 103-117) 

4. W roku szkolnym 2015/2016 spośród 3 903 uczniów na listach POZ podlegających 
badaniu bilansowemu badanie wykonano u 3 292 uczniów (84,3%)10, a w roku szkolnym 
2016/2017 odpowiednio 3 896 i 3 468 (89,0%)11. 
Kontrola dokumentacji 50 uczniów ostatnich klas (20 z Gimnazjum Nr 2 w Nowy Targu 
i 30 z Zespołu Szkół Technicznych w Nowym Targu) wykazała, że w przypadku uczniów: 

 Gimnazjum, szkoła nie dysponowała kompletem kart bilansowych 3 uczniów12, 

 Zespołu Szkół Technicznych: 

 szkoła nie dysponowała kompletem kart bilansowymi dwóch uczniów13, 

 na 119 kart z przeprowadzonych badań bilansowych, w 17 kartach stwierdzono braki 
w ich wypełnieniu, m.in. w jednym przypadku brak było podpisu lekarza, 
w 13 kartach lekarz nie odniósł się, czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach 
i sprawdzianach. 

(dowód: akta kontroli str. 118, 134-139) 

Wspólniczka wyjaśniła m.in., że mimo próśb (m.in. przy wydawaniu uczniowi karty badania 
bilansowego) o zwrot karty po wykonaniu badań, uczniowie tych kart nie zwrócili. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-184) 

Świadczeniami pielęgniarki/higienistki szkolnej objęto: 

                                                      
7  Dz. U. poz. 739. 
8  Dz. U. z 2016 r. poz. 86. 
9  Dz. U. z 2016 r, poz. 1146 ze zm. 
10  W grupie od 5-7 lat badania wykonało 77,8%, 9-10 lat  – 96,8%, 13 lat – 72,5%, 16 lat – 85,0%, 19 r. ż. 84,8%, 
11  W grupie od 5-7 lat badania wykonało 89,2%, 9-10 lat 93,0%, 13 lat – 72,1%, 16 lat – 89,4,0%, 19 r. ż. 91,4%, 
12  Jednego ucznia klasy II (brak karty z badania wykonanego w III klasie szkoły podstawowej) oraz dwóch uczniów klasy III 

(brak karty z badania wykonanego w I klasie gimnazjum jednego ucznia oraz w klasie III szkoły podstawowej i I gimnazjum 
drugiego ucznia). 

13  Dwóch uczniów z klasy IV. – w przypadku jednego ucznia nie dysponowano żadną kartą (w karcie zdrowia ucznia 
odnotowano, iż zwrócono się do ucznia o dostarczenie kart), w przypadku drugiego ucznia nie dysponowano kartą badania 
wykonanego w I i III klasie szkoły podstawowej. 
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 w roku szkolnym 2015/2016 ogółem 8 449 uczniów, w tym 158 w klasach sportowych, 
247 z niepełnosprawnością typu A, 103 z niepełnosprawnością typu B oraz 
20 z niepełnosprawnością typu C; 

 w roku szkolnym 2016/2017 odpowiednio 8.190 uczniów, w tym 336, 212, 111,19; 

 w roku szkolnym 2017/2018 odpowiednio 8 123 uczniów, w tym 411, 206, 85, 10. 
Na jedną pielęgniarkę/higienistkę przypadało: 

a) według zgłoszenia do NFZ  – od 170 do 1 366 uczniów w roku szkolnym 2015/201614, 
od 174 do 1 341 w roku szkolnym 2016/201715 i od 67 do 1167 w roku szkolnym 
2017/201816. 

b) w dniu, gdy gabinet był czynny, od 86 uczniów w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 
w Nowym Targu do 1544 w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu. 

c) Jedna pielęgniarka/higienistka obsługiwała od jednego do trzech gabinetów szkolnych. 
Organami prowadzącymi szkoły było Miasto Nowy Targ, Powiat Nowotarski, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podhalańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Nowym 
Targu, Małopolskie Centrum Edukacji w Nowym Targu, Cech Rzemiosł Różnych 
oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 103-117) 

W roku szkolnym 2015/2016 testy przesiewowe wykonano u 4 319 dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, a w roku szkolnym 2016/2017 u 4 272, tj. u wszystkich osób 
podlegających testowi. Testy zostały wykonane w gabinetach szkolnych.  

Wspólniczka wyjaśniła m.in., że: 

 większa liczba wykonanych testów przesiewowych u dzieci od liczby badań bilansowych 
była spowodowana niewykonaniem badań przez uczniów oraz niezwróceniem kart z ich 
wynikami, mimo prośby (przy wydawaniu uczniowi) o ich zwrot po wykonaniu badania; 

 rodzice dzieci przygotowania przedszkolnego często odmawiają wykonania badania, 
natomiast rodzice dzieci trzecich klas szkoły podstawowej byli informowani 
o konieczności badania. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum, pierwszych 
i ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej często odmawiają wykonania badania, mimo 
zachęcania przez pielęgniarki/higienistki do wykonania takich badań. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

Kontrola dokumentacji z wykonanych testów przesiewowych w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Nowym Targu,· Szkole Podstawowej Nr 11 i Gimnazjum Nr 217 oraz Zespole Szkół 
Technicznych w Nowym Targu18 wykazała, że: 

 u 611 spośród 862 uczniów, u których wykonano test przesiewowy, stwierdzono 
nieprawidłowości w rozwoju, 

 wyniki badania odnotowano w karcie profilaktycznego badania lekarskiego ucznia, 
ponadto w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 w karcie zdrowia dziecka odnotowano, 
że informacja o wynikach testu została przekazana rodzicom/opiekunom dziecka, 

 w dokumentacji dziecka, u którego stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju, brak było 
informacji o wykonaniu dodatkowych badań.  

Spółka nie posiadała uregulowań dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w rozwoju dziecka.  

Wspólniczka wyjaśniła, że pielęgniarki/higienistki były zobowiązane do informowania 
rodziców/opiekunów dziecka o stwierdzonych u dziecka nieprawidłowościach, lecz nie 
nałożono obowiązku odnotowywania tego faktu w dokumentacji dziecka. Obowiązek taki 
zostanie nałożony.  

                                                      
14  Odpowiednio: 170, 332, 403, 553, 680, 1221, 1231, 1233, 1260,1366. 
15  Odpowiednio: 174, 269, 385, 478, 656, 1187, 1208, 1212, 1280, 1341. 
16  Odpowiednio: 67, 75, 361, 635, 824, 959, 1039, 1123, 1193, 1167. 
17  Kontrolą objęto dokumentację 196 uczniów, z tego 121 uczniów szkoły podstawowej (z 6 oddziałów) i 75 uczniów 

gimnazjum (z 3 oddziałów). W przypadku 122 uczniów stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju dziecka.  
18  Kontrolą objęto dokumentację 352 uczniów z 16 oddziałów (10 w roku szkolnym 2016/2017 – 282 uczniów i 6 w roku 

szkolnym 2017/2018 – 170 uczniów), w przypadku 308 uczniów stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju dziecka. 
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W ocenie NIK oraz postanowień § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą pielęgniarka i higienistka szkolna 
są zobowiązane do powiadamiania opiekunów prawnych lub faktycznych ucznia o: 

 terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad uczniami; 

 możliwościach i sposobie kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką 
zdrowotną nad uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. Nr 124-127, 183-185) 

Spółka w okresie objętym kontrolą nie wykonywała szczepień. Współwłaścicielka wyjaśniła, 
że z uwagi, iż umowa z NFZ nie obejmowała wykonywania szczepień, stąd nie gromadzono 
danych w tym zakresie. Pielęgniarki i higienistki pracujące w gabinetach szkolnych są 
poinformowane o obowiązku współpracy m.in. rodzicami oraz lekarzami  

(dowód: akta kontroli str. 127-128, 186) 

Grupową profilaktyką fluorkową w roku szkolnym 2015/2016 objęto 2 225 uczniów 
(podlegało 2 293 uczniów), a w 2016/2017 – 2 109 uczniów (podlegało 2 130 uczniów). 
Nie wszyscy rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegu fluoryzacji. 

Kontrola dokumentacji z grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego 
szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 
w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 6 i Nr 11 w Nowym Targu19 wykazała, że uczniowie 
każdego oddziału klasowego w ciągu roku szkolnego wykonali 6 razy szczotkowania zębów, 
w odstępach około 6 tygodni. 

(dowód: akta kontroli str. 133, 143-148) 

W roku szkolnym 2015/2016 podczas obecności pielęgniarki/higienistki wystąpiło  
3 631 urazów i zachorowań wśród uczniów objętych opieką, a w roku szkolnym 2016/2017 
– 4 672. Spółka nie posiadała informacji o nagłych urazach i zachorowaniach podczas 
nieobecności pielęgniarki/higienistki w szkole.  

Wspólniczka wyjaśniła, że szkoły – poza poważniejszymi wypadkami/urazami – nie 
dokumentują udzielonej uczniom pomocy. Również uprawnione podmioty zewnętrzne nie 
żądały od Spółki takich informacji. Stąd uznano, że nie ma potrzeby zbierania takich 
informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

5. Diałalność edukacyjną w zakresie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wśród dzieci  
i młodzieży szkolnej prowadziły pielęgniarki/higienistki, którym Spółka zleciła realizację 
zadań w zakresie pielęgniarki szkolnej. Działalność ta polegała m.in. na: 

 rozmowach indywidualnych z uczniami, rodzicami oraz wychowawcami uczniów na 
okoliczność konieczności przeprowadzenia badań bilansowych,  

 informowania uczniów o skutkach nieracjonalnego odżywiania, nadciśnienia tętniczego 
(w klasach ponadgimnazjalnych), wadliwej postawy, niedbania o higienę osobistą, 

 rozdawaniu uczniom materiałów informacyjnych. 
(dowód: akta kontroli str. 149-179  

6. W okresie objętym kontrolą Spółka nie realizowała programów profilaktyki i promocji 
zdrowia w szkołach. Natomiast pielęgniarki/higienistki, którym Spółka zleciła profilaktyczną 
opiekę nad uczniami, prowadziły działalność edukacyjną.  

(dowód: akta kontroli str. 182) 

7. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie umowy z NFZ na wykonywanie 
świadczenia pielęgniarki szkolnej oraz świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej, tj.: 

 umowa nr 064/200051/POZ/03/2011 z 25 stycznia 2011 r.  – zawarta na okres 
od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. (w 2015 r. aktualizowana była 4-krotnie),  

                                                      
19  Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 11 – po 12 oddziałów (po 6 w 2015/2016 i 2016/2017), Szkoła 

Podstawowa Nr 6 , Szkoła Podstawowa Nr 11. 
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 umowa nr 064/200051/POZ/03/2016 z 28 grudnia 2015 r. – zawarta pierwotnie na okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (w ciągu roku aktualizowana 7 krotnie), a następnie 
przedłużona do 31 grudnia 2017 r. (w okresie od 1.01. do 31.10.2017 r. była 4 krotnie 
aktualizowana).  

Zmiany umów były spowodowane m.in. zmianą przepisów prawa (nowe zarządzenia 
Prezesa NFZ), zmianą podwykonawców i kodów świadczeń oraz przedłożenia propozycji 
warunków finansowania świadczeń na kolejny rok finansowy. 

(dowód: akta kontroli str. 32-33) 

Spółka na wykonywanie świadczeń pielęgniarki szkolnej oraz grupowej profilaktyki 
fluorkowej otrzymała z NFZ w 2015 r.  – 578 049 zł (566 026 zł na świadczenia 
pielęgniarki/higienistki i 12 023 zł na grupową profilaktykę fluorkową), w 2016 r.  –  
643 537 zł (631 438 zł i 12 099 zł) oraz w 2017 r. (do 30 września)  – 585 487 zł (576 952 zł 
i 8 534 zł).  

Współwłaścicielka wyjaśniła, że Spółka nie prowadziła wydzielonej ewidencji księgowej 
przychodów i kosztów z tytułu prowadzonej działalności, w tym realizacji umów z NFZ 
w zakresie pielęgniarki szkolnej i grupowej profilaktyki fluorkowej. Z uwagi, iż działalność 
Spółki obejmuje szeroki zakres działalności, stąd nie jest w stanie wykazać rzeczywistego 
wyniku finansowego na przedmiotowym zadaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

W okresie objętym kontrolą na Spółkę nie nałożono kar umownych, związanych z realizacją 
umów na wykonywanie świadczeń pielęgniarki szkolnej oraz grupowej profilaktyki fluorkowej 
oraz nie była kontrolowana przez NFZ lub inne uprawnione podmioty w powyższym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 180-182) 

 

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

1. W umowach zawartych z: 

 pielęgniarkami i higienistkami20, którym zlecono wykonanie profilaktycznych 
świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w szkołach 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, nie wskazano, w jakim gabinecie oraz 
w jakich dniach i godzinach dana pielęgniarka/higienistka będzie realizować zadania 
objęte umową. W umowie podano jedynie, że zleceniobiorca w czasie pełnienia 
obowiązków wynikających z umowy udziela świadczeń zdrowotnych zgodnych 
z kontraktem zawartym z NFZ.  

 dyrektorami szkół i placówki oświatowej o współpracy na wykonywanie świadczeń 
przez Spółkę w rodzaju „Podstawowa Opieka Zdrowotna – Świadczenia Pielęgniarki 
Szkolnej” nie wskazano, w jakich dniach i godzinach świadczenia te będą 
realizowane. 

Spółka nie opracowała harmonogramów pracy (grafików pracy) dla poszczególnych 
gabinetów, nie określiła sposobu dokumentowania/ewidencjonowania czasu 
funkcjonowania gabinetu oraz nie prowadziła stosownej dokumentacji w tym zakresie. 
W efekcie nie można było ustalić: 

 w jakich dniach i godzinach pielęgniarki/higienistki były dostępne w poszczególnych 
gabinetach szkolnych; 

 czy Spółka zapewniła dostępność świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej 
w poszczególnych szkołach w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby 
uczniów objętych opieką. wskazanym w pkt 2 część III załącznika nr 4 do 

                                                      
20  Osiem umów zlecenia z pielęgniarką/higienistką zawarto w 2007 r., dwie w 2012 r. oraz dwie w 2017 r. Przedłużanie 

ważności umów następowało w drodze aneksów. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Kontrola dokumentacji trzech gabinetów za miesiące maj i październik 2015 r. i 2016 r. 
oraz styczeń i maj 2017 r.21 wykazała, że nie we wszystkich dniach, w których gabinet 
(według pielęgniarki/higienistki) miał być udostępniony uczniom, odnotowano wykonanie 
w nim czynności (np. udzielono uczniowi pomocy, wykonano badania przesiewowe, 
przeprowadzono szczotkowanie zębów)22. 

Wspólniczka wyjaśniła, że: 

 przed podpisaniem umów z pielęgniarkami/higienistkami oraz dyrektorami szkół 
osoby zainteresowane zostały zapoznane z umową z NFZ. Przez niedopatrzenie nie 
dołączono do umów odpowiednich postanowień z umowy z NFZ oraz nie 
opracowano harmonogramów pracy (grafików pracy) dla poszczególnych gabinetów 
szkolnych. Spółka w najbliższym czasie dokona stosownych zmian umów, określając 
dla poszczególnych gabinetów szkolnych dni i godziny, w jakich będą w nim 
wykonywane świadczenia oraz podejmie działania w zakresie ewidencji czasu pracy 
tych gabinetów; 

 mogły zaistnieć przypadki, iż w danym dniu w dokumentacji gabinetu szkolnego nie 
odnotowano wykonania żadnej czynności, co nie świadczy, 
iż pielęgniarka/higienistka była w tym dniu niedostępna. Pielęgniarki i higienistki, 
którym zlecono wykonywanie profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej 
w gabinetach szkolnych współpracują ze Spółką od kilku lat i znana jest ich 
rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków; 

 z uwagi na ograniczenia na rynku pracy pielęgniarek i higienistek posiadających 
kwalifikacje do wykonywania świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, Spółka ma problemy w zabezpieczeniu 
spełnienia warunku dotyczącego liczby dni w tygodniu, w których 
pielęgniarka/higienista ma być dostępna w danym gabinecie szkolnym. 
Stąd w uzgodnieniu z dyrektorami szkół oraz NFZ przyjęto zasadę, iż Spółka będzie 
spełniać warunek dostępności w ujęciu godzinowym, wydłużając czas dostępności 
w poszczególnym dniu. 

W ocenie NIK, mając na uwadze postanowienia punktu 2 część III załącznika nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej, iż w zależności od liczebności dzieci/młodzieży 
uczęszczających do danej szkoły, różna jest dostępność pielęgniarki lub higienistki 
szkolnej w szkole, w umowach z pielęgniarkami lub higienistkami należy wskazać, 
w jakich dniach i godzinach będą dostępne oraz określić zasady ewidencjonowania ich 
czasu pracy. Ponadto w przypadku szkół, które nie posiadały własnych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i uczniowie korzystali z gabinetów w innych szkołach, zasadnym 
jest wskazanie takich gabinetów.  

 (dowód: akta kontroli str. 45-70, 103-104, 183-186) 

2. W trzech gabinetach szkolnych (w Zespole Szkół Technicznych, Szkole Podstawowej 
Nr 6 w Nowym Targu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 
w Nowym Targu) korzystano z wag ze wskaźnikiem wzrostu, które nie posiadały dowodu 
legalizacji (były wyprodukowane odpowiednio w 1961 r.1996 r. i 2006 r.). 

                                                      
21  Książka gabinetu, do której wpisywano pomoc jaką udzielono uczniowi w danym dniu, karty zdrowia ucznia, 
22  Gabinet w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu – miał być czynny 3 x w tygodniu, tj. w poniedziałek, środę  

i czwartek. Ustalono, że 6 i 7 maja, 14 października 2015 r., 31 października 2016 r. oraz 18 stycznia 2017 r. nie 
odnotowano żadnej czynności wykonanej w gabinecie.  
Gabinet w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu – miał być czynny 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. 
Kontrola dokumentacji za ma maj i październik 2016 r. oraz styczeń i maj 2017 r. wykazała, że w dniach 14 października 
2016 r., 6, 9 maja 2017 r. nie odnotowano żadnej czynności wykonanej w gabinecie. 
Gabinet w Szkole Podstawowej Nr 6 – zgodnie z harmonogramem  
Gabinet w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu – miał być czynny 3 dni w tygodniu, tj. w środę, czwartek i piątek. 
Ustalono, że w dniach 15 października 2015 r., 5, 12,13, 20, 26, 27 maja i 7,13,14, 18,20, 28 października 2016 r. oraz 5, 
10, 19,20, 27 styczna 2017 r. nie odnotowano żadnej czynności wykonanej w gabinecie 
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Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo 
o miarach23 przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane w ochronie zdrowia, życia 
i środowiska podlegają prawnej kontroli  

metrologicznej i zgodnie z postanowieniami § 5 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów 
pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli24 
wagi będące na wyposażeniu tych gabinetów takiej kontroli podlegały. 

Współwłaścicielka wyjaśniła, że za wyposażenie szkolnych gabinetów pomocy 
przedlekarskiej odpowiadają dyrektorzy szkół, którzy powinni zapewnić odpowiednie 
wyposażenie oraz dbać o aktualizację jego ważności do użycia. Spółka dokona 
przeglądu (pod względem ważności do użycia) sprzętu i aparatury medycznej będącej 
na wyposażeniu gabinetów szkolnych, z których korzysta, i podejmie działania w celu 
uzyskania stosownych dokumentów, w przypadku sprzętu i aparatury medycznej, które 
taką ważność utraciły.  

(dowód: akta kontroli str. 83, 94, 97, 182) 

Umowa z NFZ wymagała udzielania świadczeń pielęgniarki szkolnej w gabinetach 
spełniających wymagania, określone w rozporządzeniu M w części III załącznika nr 4. 
Należy zauważyć, że to Spółka udzielała świadczeń opieki zdrowotnej i była zobowiązana 
do udzielania ich zgodnie z wymaganiami określonymi w Zarządzeniach Prezesa NFZ, które 
odsyłają do rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt zostały określone w części II załącznika  
IV tego rozporządzenia. 

 

 
Kontrola wykazała istotne braki w części wypełnionych przez lekarzy rodzinnych kart badań 
bilansowych. Dotyczyło to 17 ze 119 skontrolowanych takich kart uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych (14%). Na przykład w jednym przypadku brak było podpisu lekarza,  
w 13 lekarz nie odniósł się, czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach i sprawdzianach 
z wychowania fizycznego. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli25, wnosi o: 
1) opracowanie harmonogramów dostępności miejsc udzielania świadczeń pielęgniarki 

szkolnej w gabinetach profilaktyki zdrowotnej; 

2) dokonanie stosownych zmian w zawartych umowach na realizację świadczeń przez 

pielęgniarki i higienistki szkolne, uwzględniając w nich dni i godziny dostępności 

w gabinecie profilaktyki zdrowotnej oraz zapewnienie dokumentowania czasu pracy; 

3) zapewnienie dostępności świadczeń pielęgniarki szkolnej w wymiarze czasu pracy 

proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką; 

4) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach 

w wagi posiadające aktualne dowody legalizacji oraz zapewnienie kontroli 

metrologicznej tych urządzeń. 

 

  

                                                      
23  Dz. U. z 2016 r. poz. 884 ze zm. 
24  Dz. U. z 2017 r. poz. 885. 
25  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Wnioski pokontrolne 
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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 wykonania 
wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwagi 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 24 listopada 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy: 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

 
 

Anna Jaros 
Inspektor kontroli państwowej 

 
 
 

Jerzy Baranek 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


