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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 Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli: 
nr LKR/188/2017 z 26 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRAXIS” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Św. Heleny 30B, 
33-300 Nowy Sącz (NZOZ Praxis lub NZOZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Olech, Prezes Zarządu (Prezes Zarządu) 
(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż NZOZ Praxis zapewnił dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym, będącym pod jego opieką medyczną, równy dostęp do usług i świadczeń 
profilaktyczno-leczniczych, gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ). Świadczenia te były realizowane przez odpowiednio wykwalifikowany personel 
medyczny. Szczepienia ochronne wykonano po przeprowadzeniu badań kwalifikacyjnych. 
W szkołach objętych opieką pielęgniarki szkolne były dostępne w wymiarze czasu pracy 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej3, z jednym 
wyjątkiem. Przeprowadzały testy przesiewowe wszystkich uczniów będących 
na poszczególnych etapach edukacyjnych, udzielały pomocy przedlekarskiej, uczestniczyły 
w zadaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką zdrowia i higieną. W czterech spośród 
sześciu szkół objętych opieką, świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania 
i wychowania opieki realizowane były poza terenem szkół, co w ocenie NIK nie zapewniało 
właściwego poziomu tej opieki.  
Zastrzeżenia i uwagi NIK dotyczyły:  

 niedokonywania bieżącej aktualizacji harmonogramu, stanowiącego załącznik do umowy 
z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) 
o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ;  

 prowadzenia u uczniów klas I-VI trzech szkół podstawowych grupowej profilaktyki 
fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 
w odstępach różnych niż wymagane co 6 tygodni;  

 niezapewnienia dostępności pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w jednej 
ze szkół w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką; 

 niewykazania w Regulaminie organizacyjnym NZOZ zadań związanych z prowadzeniem 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.  

                                                      
1  Kontrolą objęto lata 2015-2017 (do dnia zakończenia kontroli), z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeżeli zdarzenia 

mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 
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. 

3  Dz. U. z 2016 r. poz. 86, ze zm. – dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
POZ. 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. NZOZ Praxis wpisany został we wrześniu 1999 r. do Rejestru podmiotów leczniczych 
prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W obecnej siedzibie funkcjonuje 
od 1 września 2014 r. Obszar jego działania obejmuje głównie 9 miejscowości położonych 
w Gminie Chełmiec oraz część miasta Nowy Sącz. NZOZ nie posiadał akredytacji 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Legitymował się aktualnym certyfikatem 
jakości ISO w zakresie obejmującym usługi medyczne, w tym POZ. 
Udzielane przez NZOZ świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, 
realizowane w ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, obejmowały 
świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej, w tym 
świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej. 
NZOZ posiadał m.in.: dwa gabinety lekarza POZ, gabinet lekarza dla dzieci, punkt 
szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz dwa gabinety profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej4, z których jeden znajdował się na terenie szkoły5. W Regulaminie 
organizacyjnym NZOZ, obowiązującym od 1 października 2014 r., określone zostały m.in. 
zasady udzielania świadczeń i zadania komórek organizacyjnych, z tym że pominięto 
zadania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
W NZOZ zatrudniano m.in.:  

 dwóch lekarzy pediatrów – godziny przyjęć w ich gabinetach wyznaczone były 
od poniedziałku do piątku od 800 do 1800, tj. dłuższym od czasu pracy podanego 
w harmonogramie do umowy z NFZ o 2 godz. w każdym dniu;  

 dwie pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania – godziny przyjęć w dwóch 
gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyznaczone były od 700 
do 1430, od poniedziałku do piątku. W harmonogramie umowy z NFZ wymieniony był 
tylko gabinet szkolny w Chełmcu, a czas jego działania ustalony był od poniedziałku 
do piątku w godz. od 700 do 1800. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-53, 82-90, 102-106, 187-188) 

2.  Zgodnie z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 
Sączu6, pomieszczenia i urządzenia NZOZ związane ze świadczonymi usługami w zakresie 
POZ zlokalizowane w siedzibie NZOZ oraz gabinet pielęgniarki szkolnej w Chełmcu, 
spełniały wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą7. Obiekt siedziby NZOZ 
dostosowany był dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Umieszczone w nim były wszystkie 
informacje o jakich mowa w § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej8. Oględziny gabinetu lekarza POZ dla dzieci zdrowych, punktu szczepień, 
gabinetu lekarza POZ – specjalisty chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, gabinetu 
diagnostyczno-zabiegowego oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w siedzibie NZOZ i w szkole w Chełmcu wykazały, że ich wyposażenie było 
zgodne z warunkami określonymi w odpowiednich częściach załączników nr 1, nr 2 i nr 4 do 

                                                      
4  Przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeprowadzili 12 września 2014 r. oględziny gabinetów POZ 

zlokalizowanych przy ul. Św. Heleny 30B w Nowym Sączu. Kolejne oględziny przeprowadzili 28 listopada 2014 r. 
w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Chełmcu – w protokole podano m.in., że 
gabinet wyposażony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie 
POZ oraz, że „… Po zaczytaniu umowy w systemie informatyczny, Świadczeniodawca wnioskiem portalowym zgłosi 
dodatkowy personel w stosowanym zakresie i harmonogramie”. Zostało to zrealizowane – dodatkowa pielęgniarka szkolna 
została wykazana w załączniku „Harmonogram – zasoby” wprowadzonym aneksem nr 7/2014 z 29 grudnia 2014 r. 

5  Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole mieszczący się w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum) w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9 (obecna nazwa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami specjalnymi w Chełmcu) – 
zwany dalej „Gabinet pielęgniarki szkolnej w Chełmcu”. W budynku tej Szkoły funkcjonowała również Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa „Praktyk” w Chełmcu (obecnie Branżowa Szkoła I st. „Praktyk”). NZOZ sprawował opiekę pielęgniarską nad 
uczniami wszystkich ww. szkół. Gabinet został nieodpłatnie użyczony NZOZ przez Zespół Szkół w Chełmcu – umowę 
użyczenia zawarto 21 czerwca 2010 r.  

6  Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu: nr 48/SZ/14 z 24 lipca 2014 r. dot. 
pomieszczeń i urządzeń zlokalizowanych przy u. Św. Heleny w Nowym Sączu oraz nr 85/SZ/14 z 27 listopada 2014 r. dot. 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanego w Zespole Szkół w Chełmcu.  

7  Dz.U. poz. 739. 
8  Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, zwane dalej rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
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rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ9. 
Przechowywane w poddanych oględzinom gabinetach i neseserach pielęgniarskich leki, 
płyny infuzyjne, igły do iniekcji, wenflony, środki opatrunkowe, jednorazowe narzędzie 
w sterylnych opakowaniach, środki ochrony osobistej w sterylnych opakowaniach, posiadały 
aktualne daty ważności – ich terminy ważności upływały pomiędzy styczniem 2018 r. 
a majem 2022 r. Sprzęt i aparatura (m.in. aparat USG, aparat EKG, inhalatory, wagi) 
posiadały aktualne przeglądy techniczne. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 60-63, 107-110) 

Kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych dla dzieci 
i młodzieży były zgodne z wymaganiami wynikającymi z ww. rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ. Lekarze posiadali 
specjalizacje w zakresie pediatrii oraz medycyny rodzinnej i w latach 2013-2017 
uczestniczyli m.in. w konferencjach szkoleniowych dot. m.in. pediatrii oraz szczepień 
ochronnych. Szczepienia ochronne wykonywały licencjonowane pielęgniarki POZ, 
po kursach specjalistycznych w zakresie szczepień ochronnych, które w 2016 r. i 2017 r. 
uczestniczyły w konferencjach i szkoleniach na temat np. Skuteczna komunikacja, czyli jak 
rozmawiać z rodzicami małych pacjentów o szczepieniach pediatrycznych, Szczepienia 
ochronne dzieci, młodzieży i dorosłych – standardy 2017. Pielęgniarki szkolne ukończyły 
m.in.: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania 
dla pielęgniarek (w 2002 r.); kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla 
pielęgniarek (w 2000 r.), kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych w zakresie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w 2014 r.), kurs specjalistyczny Leczenie ran dla 
pielęgniarek (w 2014 r.), warsztaty poświęcone szczepionkom skojarzonym (w 2013 r.). 
Cały personel NZOZ sprawujący opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą wykazany był 
w załączniku Harmonogram – zasoby do umowy z NFZ o udzielanie świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.  

(dowód: akta kontroli str.24-44, 53, 186) 

3. W NZOZ dostępność do świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym była ustalona w następujących dniach i godzinach:  

 godziny przyjęć dzieci zdrowych przez lekarzy pediatrów wyznaczono: w poniedziałki – 
od 1200 do 1300 i od 1600 do 1800, we wtorki – od 1630 do 1800, w pierwszą i trzecią środę 
miesiąca w szkole – od 800 do 930, w czwartki – od 1100 do 1230 i od 1630 do 1800, w piątki 
– od 1100 do 1200 i od 1300 do 1430; 

 punkt szczepień czynny był od poniedziałku do piątku: w godzinach dostosowanych 
m.in. do czasu przyjęć dzieci zdrowych przez lekarzy pediatrów, tj. pomiędzy 800 a 1800; 

 pielęgniarki POZ dostępne były od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1800; 

 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, zatrudniona w gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół 
w Chełmcu, działała w tym gabinecie od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1435, 
z wyjątkiem trzeciego piątku miesiąca wyznaczonego do świadczeń dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Niskowej, udzielanych w siedzibie NZOZ w godz. od 730 do1130; 

 godziny przyjęć przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w gabinecie 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieszczącym się w siedzibie NZOZ 
wyznaczone były dla uczniów Zespołu Szkół w Świniarsku – we wtorki od 700 do 1430 
oraz w czwartki – od 700 do 1100, uczniów Zespołu Szkół w Trzetrzewinie – 
w poniedziałki od 700 do 1000 i piątki od 930 do1300 oraz uczniów Zespołu Szkół 
w Biczycach Dolnych – we środy od 930 do 1430.  

Analiza harmonogramów pracy pielęgniarek i kart ewidencji obecności w pracy pielęgniarek 
wykonujących szczepienia oraz pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania za maj 
i październik 2015 r. i 2016 r. oraz styczeń i maj 2017 r. wykazała, że NZOZ w tych 
okresach zapewnił dostępność realizowanych przez nie świadczeń. Ewidencji czasu pracy 
lekarzy pediatrów nie prowadzono. Z lekarzami tymi, będącymi wspólnikami Praxis  

                                                      
9  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ: Części V. pkt 3 i 4 złącznika Nr 1 

Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji; Części IV pkt. 3 i 4 
załącznika Nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji; 
Części III pkt. 3 i 4 załącznika Nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych 
w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji. 
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Sp. z o.o., zawarte były umowy – kontrakty dot. udzielania świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10, w których 
postanowiono m.in., że przyjmujący zamówienie: udzielać będzie świadczeń 
w pomieszczeniach NZOZ; usługi medyczne dla tzw. zaopcjowanych pacjentów świadczone 
będą w godzinach zaproponowanych i przekazanych tym pacjentom do wiadomości przez 
NZOZ w ilości co najmniej 20 h tygodniowo; ustalona kwota wynagrodzenia ulega obniżeniu 
o 1/23 za każdy dzień nieobecności z wyjątkiem przysługujących 26 dni na wypoczynek  
i 6 dni na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z oświadczenia Prezes NZOZ wynika, 
że dotychczas w Spółce nie miała miejsca sytuacja zmniejszenia kwoty kontraktu z powodu 
nieobecności. 

(dowód: akta kontroli str. 52-53, 64, 102-106, 112, 189-209, 260, 263) 

4.1. W NZOZ w latach 2015-2017 liczba osób zadeklarowanych na liście aktywnej 
lekarzy POZ w miesiącach styczeń i czerwiec wahała się od 8 805 do 8 925. Struktura 
wiekowa tych osób w styczniu i czerwcu 2015 r. oraz styczniu 2016 r. była następująca: 8% 
stanowiły dzieci w wieku do 6 lat, 19% – od 6 roku życia (r.ż.) do 19 r.ż., 61% – osoby od 
20 r.ż. do 65 r.ż. i 12% – osoby powyżej 65 r.ż. W pozostałych z analizowanych miesięcy 
zmiany tej struktury dotyczyły dzieci do 6 r.ż., których liczba w ogólnej liczbie 
świadczeniobiorców zmniejszyła się do 7%, oraz osób w wieku od 20 r.ż. do 65 r.ż. – ich 
liczba wzrosła do 62%.  

(dowód: akta kontroli str. 113)  

4.2. Lekarze POZ wykonali w 2015 r. badania bilansowe ogółem 502 uczniom, tj. 74,4% 
spośród 675 podlegających takiemu badaniu11, a w 2016 r. – 491 uczniom, tj. 73,6% 
spośród 667 podlegających badaniu12. Badaniami tymi w ww. latach objęto odpowiednio: 
97,7% i 81,3% podlegających badaniu uczniów odbywających roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne, 95,7% i 92,1% uczniów klas III szkoły podstawowej, 97,3% 
i 98,2% uczniów klas I gimnazjum, 49,3% i 55,3% uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz 40% i 47,2% uczniów ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.  

(dowód: akta kontroli str. 65-68, 210-216)  

Analiza dokumentacji medycznej w zakresie wykonania badań bilansowych 
w poszczególnych etapach edukacyjnych u 50 osób, w tym 25 urodzonych w 1997 r. losowo 
wybranych z aktywnej listy lekarza POZ, oraz 25 uczniów III klasy gimnazjum w roku 
szkolnym 2017/2018, wybranych w sposób przypadkowy z „list klasowych” wszystkich klas 
gimnazjalnych w szkołach, w których profilaktyczną opiekę medyczną sprawowało NZOZ, 
wykazała m.in.:  
1) w odniesieniu do 25 osób urodzonych w 1997 r. – w dokumentach pt. Karta zdrowia 

dziecka”/Historia choroby 23 osób lekarze zamieścili odręczne adnotacje 
o przeprowadzaniu „bilansów” przypadających na klasę I gimnazjum (3 przypadki, 
badania przeprowadzone w III 2010 r. i II 2011 r.) i/lub klasę I szkoły ponadgimnazjalnej 
(20 przypadków – badania od X 2013 r. do III 2014 r.) i/lub ostatnią klasę szkoły 
ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia (14 przypadków – badania od XI 2015 r. 
do III 2017 r.), podając przy tym wyniki pomiaru wzrostu i wagi ciała oraz ciśnienia 
tętniczego. W odniesieniu do wykonania badań bilansowych przypadających na dwa 
ostatnie etapy edukacji:  

 u 12 osób (48% tej części próby) wykonane zostały wszystkie badania. 
Do dokumentacji jednej z tych osób dołączona była Karta zdrowia ucznia z zapisami 
dot. badań przesiewowych oraz wynikami badań bilansowych wykonanych na 
wszystkich etapach edukacyjnych; 

                                                      
10  Dz.U. z 2016 poz.1638, ze zm. 
11 Badania bilansowe w 2015 r. wykonano u: 128 spośród podlegających badaniu 131 uczniów odbywających roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (97,7%), 135 spośród podlegających badaniu 141 uczniów klas III szkoły 
podstawowej (95,7%), 110 spośród podlegających badaniu 113 uczniów klas I gimnazjum (97,3%), 69 spośród 
podlegających badaniu 140 uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (49,3%) i 60 spośród podlegających badaniu  
150 uczniów ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (40%). 

12 Badania bilansowe w 2016 r. wykonano u: 109 spośród podlegających badaniu 134 uczniów odbywających roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (81,3%), 128 spośród podlegających badaniu 139 uczniów klas III szkoły 
podstawowej (92,1%), 109 spośród podlegających badaniu 111 uczniów klas I gimnazjum (98,2%), 78 spośród 
podlegających badaniu 141 uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (55,3%) i 67 spośród podlegających badaniu  
142 uczniów ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (47,2%). 
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 u 2 osób (8%) nie wykonano badania bilansowego w klasie I szkoły 
ponadgimnazjalnej; 

 u 8 osób (32%), z których najmłodsza ukończyła 19 lat w dniu 8 października 2017 r., 
nie wykonano badania bilansowego w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej; 

 u 3 osób (12%) nie wykonano żadnego z tych badań, przy czym osoby te w latach 
2016-2017 były co najmniej 4-krotnie u pediatry NZOZ. 

2) w odniesieniu do 25 uczniów III klasy gimnazjum – były to osoby urodzone w latach 
2001-2002. U wszystkich wykonane były wszystkie badania bilansowe na etapie 
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, klasy III szkoły podstawowej 
i klasy I gimnazjum. Każdorazowo przed tymi badaniami pielęgniarki w środowisku 
nauczania i wychowania wykonały testy przesiewowe. U tych uczniów przeprowadzano 
także w 2009 r. i 2010 r. (na etapie klasy I szkoły podstawowej) testy wykrywające 
zaburzenia ostrości wzroku. W wyniku tych działań 17 uczniów skierowanych zostało do 
różnych poradni, w tym m.in. 10 do poradni wad postawy i na gimnastykę korekcyjną, 
5 – do poradni okulistycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 217-222)  

Prezes NZOZ wyjaśniła, że przyczynami braków w badaniach bilansowych uczniów klas 
ponadgimnazjalnych było niezgłaszanie się zadeklarowanych w tut. przychodni uczniów 
uczęszczających do wielu różnego typu szkół na terenie Nowego Sącza, jak i poza nim, 
z kartami profilaktycznego badania wydanymi przez pielęgniarkę szkolną, a u 19-latków 
dodatkowo fakt, że są to osoby pełnoletnie, samodzielnie decydujące o zgłoszeniu się lub 
nie na takie badanie. Chociaż niektórzy z tych uczniów byli w NZOZ w celu uzyskania 
porady lekarskiej, nie można było wykonać badania bilansowego, ponieważ nie posiadali 
kart bilansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 261-262, 264)  

4.3. Liczby zadeklarowanych w NZOZ w latach 2015-2017 na aktywnej liście lekarza 
POZ dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 roku życia podlegających obowiązkowym 
szczepieniom ochronnym oraz osób niezaszczepionych do października 2017 r. były 
następujące w szczepieniach: 

 przeciw błonicy i tężcowi (pierwsza dawka przypominająca) oraz przeciw Poliomyelitis 
(szczepienie przypominające) – spośród podlegających tym szczepieniom dzieci  
w 6 roku życia, których było 135 w 2015 r., 103 w 2016 r. i 71 w 2017 r., do października 
2017 r. nie wykonano szczepienia odpowiednio u 12 osób (8,9%), 14 osób (13,6%) i 22 
osób (31%); 

 przeciw odrze, śwince i różyczce (szczepienie przypominające) – spośród 
podlegających tym szczepieniom dzieci w 10 roku życia, których było 136 w 2015 r.,  
127 w 2016 r. i 94 w 2017 r., nie wykonano szczepienia odpowiednio u 6 osób (4,4%), 
7 osób (5,5%) i 38 osób (40,4%); 

 przeciw błonicy i tężcowi (druga dawka przypominająca) – spośród podlegających tym 
szczepieniom dzieci w 14 roku życia, których było 113 w 2015 r., 109 w 2016 r.  
i 96 w 2017 r., do października 2017 r. nie wykonano szczepienia odpowiednio u 5 osób 
(4,4%), 12 osób (11%) i 26 osób (37,7%); 

 przeciw błonicy i tężcowi (trzecia dawka przypominająca) – spośród podlegających tym 
szczepieniom osób w 19 roku życia, których było 150 w 2015 r., 142 w 2016 r.  
i 94 w 2017 r., do października 2017 r. nie wykonano szczepienia odpowiednio  
u 20 osób (13,3%), 40 osób (28,2%) i 54 osób (57,4%). 

Przyczynami niewykonania szczepień było: zwolnienie ze szczepień (dot. dwojga dzieci  
w 6 i 14 roku życia); brak zgody rodziców (dot. trojga dzieci w 10 i 14 roku życia); 
przesunięcie terminu szczepienia ze względu na: chorobę dziecka, konieczność 
zachowania odstępu czasu od ostatniego szczepienia (35 dzieci w wieku 6 i 10 lat), 
niezgłaszanie się na szczepienia pomimo wezwań (pozostałe przypadki).  

(dowód: akta kontroli str. 226-228)  

Analiza dokumentacji medycznej (Karta zdrowia dziecka/Historia choroby, Karta 
uodpornienia) w zakresie wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych 50 osób, 
objętych kontrolą wykonania badań bilansowych omówionych w pkt. 4.2. niniejszego 
wystąpienia, wykazała, że w grupie 25 osób urodzonych w 1997 r. w 4 przypadkach (16%) 
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nie było wykonane szczepienie przeciw błonicy i tężcowi trzecią dawką przypominającą 
(jedna z osób miała indywidulany kalendarz szczepień), a pozostałe obowiązkowe 
szczepienia zostały wykonane. Z grupy 25 osób urodzonych w latach 2001-2002 jedna nie 
była szczepiona w 10 roku życia (przeciw odrze, śwince, różyczce) i 14 roku życia (przeciw 
błonicy i tężcowi) oraz jedna nie była szczepiona w 14 roku życia (przeciw błonicy i tężcowi). 
Szczepienia były wykonywane w punkcie szczepień NZOZ, z wyjątkiem szczepień 7 osób 
przeciw odrze, śwince i różyczce, wykonanych 8 i 17 listopada 2006 r. w gabinecie 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Chełmcu. Szczepienia 
poprzedzono kwalifikacyjnymi badaniami lekarskimi. Do osób, które nie zostały 
zaszczepione w terminie, wielokrotnie wysyłano wezwania do zgłoszenia się na 
szczepienie.  
W kartach uodpornienia zamieszczano wymagane informacje dot. poszczególnych 
szczepień. Sprawozdania kwartalne i roczne ze szczepień ochronnych sporządzano 
terminowo.  

(dowód: akta kontroli str. 223-225, 229-235 ) 

4.4. NZOZ obejmował opieką pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania 
uczniów: Szkół Podstawowych w Chełmcu, Świniarsku, Trzetrzewinie i Biczycach Dolnych13 
prowadzonych przez Gminę Chełmiec; Szkoły Podstawowej w Niskowej14 prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Niskowej; Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Praktyk” 
w Chełmcu15 prowadzonej przez Powiat Nowosądecki. Wszystkie ww. szkoły zlokalizowane 
były na terenie Gminy Chełmiec i były to szkoły typu I. W latach 2015-2017 uczęszczało do 
nich (wg stanów na 1 września danego roku) łącznie 1 850, 1 787 i 1 752 uczniów. Opieka 
sprawowana była przez dwie pielęgniarki – na jedną z nich przypadało w ww. czasie od 919 
do 902 uczniów, a na drugą – od 931 do 850 uczniów.  
Charakterystyka populacji uczniów w tych szkołach przedstawiała się następująco w roku 
szkolnym: 

 2015/2016: uczniów szkół podstawowych było 1 173 (w tym 16 z niepełnosprawnością 
typu „A”, 14 – typu „B” i 2 – typu „C”); uczniów gimnazjum było 541 (w tym 46 w klasach 
sportowych i 2 z niepełnosprawnością typu „A”); uczniów szkoły branżowej było 136; 

 2016/2017: uczniów szkół podstawowych było 1 120 (w tym 76 w klasach sportowych, 
30 z niepełnosprawnością typu „A”, 17 – typu „B” i 2 – typu „C”); uczniów gimnazjum 
było 506 (w tym 73 w klasach sportowych i 8 z niepełnosprawnością typu „A”); uczniów 
szkoły branżowej było 161; 

 2017/2018: uczniów szkół podstawowych było 1 266 (w tym 128 w klasach sportowych, 
33 z niepełnosprawnością typu „A”, 20 – typu „B” i 3 – typu „C”); uczniów gimnazjum 
było 322 (w tym 44 w klasach sportowych i 8 z niepełnosprawnością typu „A”); uczniów 
szkoły branżowej było 164.  

(dowód: akta kontroli str. 64, 69-77, 266-267)  

4.5. Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w roku 2015/2016 wykonały testy 
przesiewowe 716 uczniom, a w roku 2016/2017 – 811 uczniom, tj. wszystkim 
w wieku/etapie edukacji określonym w części II załącznika nr IV do rozporządzenia MZ 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ. Ponadto w ww. latach wykonano 
przesiewowe badania wzroku odpowiednio u 175 i 132 uczniów klas I szkół podstawowych 
oraz 181 uczniów (w każdym roku) z klas III gimnazjum.  
Na terenie szkoły w ww. latach przeprowadzone były testy przesiewowe odpowiednio dla 
415 i 422 uczniów Zespołu Szkół w Chełmcu oraz 83 i 126 Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Chełmcu. Testy dla uczniów z pozostałych szkół (Zespołu Szkól w Świniarsku, Zespołu 
Szkół w Trzetrzewinie, Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych i Szkoły Podstawowej 
w Niskowej) wykonane były w siedzibie NZOZ, ponieważ – jak wynika z wyjaśnień Prezes 
NZOZ – pomieszczenia udostępniane pielęgniarkom przez te szkoły nie spełniały 
obowiązujących od roku 2014/2015 standardów gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Prezes NZOZ oświadczyła przy tym … pielęgniarki szkolne świadczące 

                                                      
13  Prowadzone przez Gminę Chełmiec szkoły w Chełmcu, Świniarsku, Biczycach Dolnych i Trzetrzewinie działały w latach 

2015/2016 i 2016/2017 jako zespoły szkół, w skład których wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum.. 
14  Obecna nazwa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej. 
15  Obecna nazwa Branżowa Szkoła I st. "Praktyk". 
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opiekę w wyżej wymienionych szkołach były stale dostępne pod telefonem i w razie 
potrzeby zgłaszanej przez dyrekcję z danej szkoły, udawały się do szkoły.  
Pielęgniarki od roku 2015/2016 nie wydawały uczniom z dodatnimi wynikami testów 
przesiewowych żadnych skierowań do poradni16 – takie mogły być wystawiane tylko przez 
lekarza rodzinnego. O wykorzystaniu skierowania do specjalisty decydowali opiekunowie 
dziecka. W NZOZ nie gromadzono danych dotyczących wykonywania badań 
diagnostycznych potwierdzających lub wykluczających zaburzenia ujawnione w teście 
przesiewowym – na takie badania kierowali głównie lekarze specjaliści.  
Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) wykonane zostały w roku 2015/2016 
u 521 spośród 581 podlegających tym badaniom uczniów ze szkół objętych opieką przez 
NZOZ (89,7%), a w roku 2016/2017 u 624 spośród 676 uczniów (92,3%). W szkołach 
podstawowych w Chełmcu i Niskowej oraz Gimnazjum w Chełmcu badania bilansowe 
zostały wykonane u wszystkich dzieci podlegających tym badaniom na etapie 
przygotowania przedszkolnego, III klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum17. 
W pozostałych Zespołach Szkół (w Biczycach Dolnych, Trzetrzewinie i Świniarsku) 
wskaźnik uczniów, u których wykonane zostały badania bilansowe, wynosił w roku 
2015/2016 średnio 84,2% i w roku 2016/2017 – 87,3%, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
„Praktyk” w Chełmcu odpowiednio 77,1% i 89%. 

(dowód: akta kontroli str. 67-68, 78-79, 238, 268,269)  

Z wyjaśnień Prezes NZOZ wynika, że przypadki niewykonania badań bilansowych dotyczą 
uczniów, którzy nie zwrócili pielęgniarkom szkolnym wydanych im kart badania 
profilaktycznego, wypełnionych przez lekarza POZ, do którego uczeń był zadeklarowany. 

 (dowód: akta kontroli str. 261-262, 264-265)  

4.6. Grupową profilaktyką próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania 
zębów objętych było w roku 2015/2016 ogółem 945 spośród 964 podlegających fluoryzacji 
uczniów klas I-VI szkół podstawowych (98%), a w roku 2016/2017 ogółem 886 spośród 919 
uczniów (96,4%). Fluoryzacji nie przeprowadzano u uczniów, których rodzice nie wyrazili 
zgody na takie działania, lub u uczniów negatywnie reagujących na stosowany preparat.  
Analiza zapisów w „listach klasowych” z roku szkolnego 2016/2017 wykazała, że w szkołach 
podstawowych fluoryzacja przeprowadzona była w każdej klasie sześciokrotnie, żelem 
Fluormex18. Odstępy pomiędzy wykonaniem kolejnych fluoryzacji, które zgodnie z ust. 2  
pkt. 8 części I załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu POZ winny wynosić co 6 tygodni, zachowano w przypadku 
uczniów Szkoły Podstawowej w Chełmcu. W pozostałych czterech szkołach fluoryzację 
zębów przeprowadzano w odstępach od 2 do 9 tygodni.  

 (dowód: akta kontroli str. 80-81, 114-138) 

4.7.  W zakresie opieki realizowanej w szkołach objętych opieką przez NZOZ pielęgniarki 
w środowisku nauczania i wychowania udzielały pomocy medycznej w przypadkach nagłych 
zachorowań i urazów. Działania takie odnotowywano w „Zeszytach porad ambulatoryjnych”, 
wpisując rodzaj uszkodzenia ciała lub dolegliwości i rodzaj udzielonej pomocy. W roku 
2015/2016 odnotowano ogółem 1 810 takich przypadków, a w roku 2016/2017 – 1 709, 
z których odpowiednio 1 397 (77,2%) i 1 341 (78,5%) dotyczyło uczniów Zespołu Szkół 
w Chełmcu. Porady te udzielone były w roku 2015/2016 ogółem 866 uczniom, a w roku 
2016/2017 – 726 uczniom, w tym uczniów z Zespołu Szkół w Chełmcu było odpowiednio 
586 (67,6%) i 496 (68,3%). 
NZOZ nie był informowany o zachorowaniach i urazach, które miały miejsce w szkołach 
podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej. Prezes NZOZ wyjaśniła, że w takich 
przypadkach pierwszej pomocy przedmedycznej udzielają nauczyciele i o zaistniałej sytuacji 
zawiadamiają rodziców ucznia oraz dyrekcję szkoły. Według danych zebranych przez NZOZ 

                                                      
16  Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania po wykonaniu testów przesiewowych uczniów mogły do czerwca 2015 r. 

kierować uczniów do Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu oraz do okulisty. 
17  W roku 2015/2016 w Zespole Szkół w Chełmcu profilaktyczne badania wykonano łącznie u 227 uczniów odbywających 

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczęszczających do III klasy szkoły podstawowej i I klasy 
gimnazjum, a w Szkole Podstawowej w Niskowej – 11 uczniów. W roku 2016/2017 badania takie wykonano odpowiednio  
u 237 i 13 uczniów ww. szkół. 

18  Żel Fluormex – według ulotki dołączonej do opakowania – stosuje się do kontaktowej fluoryzacji zębów m.in. w profilaktyce 
próchnicy; zalecane stosowanie jednej serii zabiegów w ciągu roku, przy czym przez serię zabiegów rozumie się stosowanie 
żelu co 2 tygodnie przez 10 do 20 tygodni; 1 g żelu zawiera 12,5 mg czynnego fluoru. 
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w toku niniejszej kontroli, szkoły objęte opieką przez NZOZ, z wyjątkiem Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej „Praktyk” w Chełmcu, zarejestrowały w ww. latach od 1 do 21 wypadków 
uczniów19. Ogółem tych wypadków było 42 w roku 2015/2016 i 45 w roku 2016/2017.  

(dowód: akta kontroli str. 143-185)  

5.  Do zadań z zakresu profilaktyki, realizowanych przez NZOZ na rzecz zachowania 
zdrowia w społeczności lokalnej w ramach umowy z NFZ o udzielanie świadczeń 
gwarantowanych w zakresie POZ należały m.in. świadczenia lekarza POZ w ramach 
profilaktyki chorób układu krążenia, świadczenia pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki 
gruźlicy oraz świadczenia położnej POZ w edukacji przedporodowej. NZOZ 
w kontrolowanym okresie realizował również finansowany przez NFZ program profilaktyki 
chorób odtytoniowych – etap podstawowy. Świadczenia te odnosiły się głównie do osób 
pełnoletnich20. 
NZOZ i zatrudnieni w nim lekarze nie przekazywali organom administracji samorządowej 
informacji o stanie zdrowia społeczności – organy te dotychczas nie występowały o takie 
informacje. Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, udzielająca świadczeń 
w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Chełmcu, 
przekazywała kierownictwu tej szkoły sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za dany rok szkolny. 
W sprawozdaniach tych zawarte były m.in. dane dot. liczby uczniów z problemami 
zdrowotnymi, wg których najliczniej występowały u uczniów zaburzenia statyki układu ruchu, 
wady i choroby narządu wzroku, zaburzenia w rozwoju fizycznym i somatycznym oraz 
alergie. 

(dowód: akta kontroli str. 11-32, 140, 239-257) 

6.  Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania we wszystkich klasach szkół 
objętych opieką NZOZ uczestniczyły w każdym roku w zadaniach edukacyjnych, w których 
prowadziły pogadanki dla uczniów. Tematy tych pogadanek były dostosowane do wieku 
ucznia i dotyczyły: zapobiegania próchnicy zębów, zdrowego odżywiania, higieny osobistej 
i otoczenia, kształtowania nawyków, znaczenia aktywności fizycznej, uzależnień, 
zapobiegania cukrzycy, itp. Także dla nauczycieli przygotowywano materiały dot. np. 
postępowania u dziecka w cukrzycy, a rodzicom przekazywano wraz z kartą 
profilaktycznego badania bilansowego – ulotki i broszury związane m.in. z wadami postawy 
u dzieci i ich zapobiegniu. W NZOZ informowano opiekunów dzieci o obowiązku 
wykonywania badań bilansowych i szczepień ochronnych – pisemnie lub telefonicznie 
i udostępniano różne broszury i ulotki edukacyjne. W trakcie badań dzieci przed 
szczepieniem informowano ich opiekunów o możliwości wystąpienia niepożądanych 
odczynów. Odsyłano także do informacji dotyczących zdrowia dzieci i profilaktyki chorób 
zakaźnych udostępnianych na stronach internetowych np. Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny.  

(dowód: akta kontroli str. 140, 236-237)  

7.  NZOZ w badanym okresie nie realizował w szkołach programów profilaktyki i promocji 
zdrowia – oprócz grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania 
zębów, przedstawionej w pkt. 4d niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 136-138)  

8.  Użytkowany przez NZOZ gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
mieszczący się w szkole w Chełmcu przy ul. Marcinkowickiej 9, został nieodpłatnie 
użyczony NZOZ przez Zespół Szkół w Chełmcu w 2010 r., na czas nieoznaczony. 
W gabinecie tym opiekę na uczniami funkcjonujących pod tym adresem szkół, tj. Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Branżowej Szkoły I st. „Praktyk”, świadczy pielęgniarka szkolna 
NZOZ – od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435 oraz lekarz pediatra NZOZ – 

                                                      
19  W „Rejestrach wypadków uczniów” poszczególne szkoły odnotowały w latach 2015/2016 i 2016/2017 następujące liczby 

wypadków: Zespół Szkół w Chełmcu – 8 i 17, Zespół Szkół w Świniarsku – 21 i 15, Zespół Szkół w Biczycach Dolnych – 
 9 i 12, Zespół Szkół w Trzetrzewinie – 1 i 0, Szkoła Podstawowa w Niskowej – 3 i 1. 

20  W NZOZ w 2015 i 2016 r. w ramach profilaktyki układu krążenia zakwalifikowano i wykonano badania u 72 osób w każdym 
roku, nie udzielano świadczeń dot. profilaktyki gruźlicy, porad przedporodowych udzielono 21 i 23, badań profilaktycznych 
dot. chorób odtytoniowych wykonano odpowiednio 28 i 31.  
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w pierwszą i trzecią środę miesiąca, od 800 do 930. Przeprowadzane są w nim m.in. testy 
przesiewowe u uczniów wszystkich ww. szkół oraz badania bilansowe uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum zadeklarowanych do lekarza rodzinnego NZOZ, które 
są wykonywane w obecności rodziców, uprzednio pisemnie poinformowanych o dacie 
i godzinie badania. Rodzicom uczniów zadeklarowanych do lekarza rodzinnego w innych 
przychodniach pielęgniarka szkolna przekazywała Kartę profilaktycznego badania 
z informacją o konieczności zgłoszenia się do swojego lekarza rodzinnego celem wykonania 
badania bilansowego, po którym należy zwrócić jej kartę uzupełnioną przez tego lekarza. 
Testy przesiewowe uczniów pozostałych szkół podstawowych i gimnazjów (w Świniarsku, 
Biczycach Dolnych, Trzetrzewinie i Niskowej), które nie posiadały gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, wykonywane były w siedzibie NZOZ. Dla każdej szkoły 
wyznaczono harmonogramy przyjęć. Badania bilansowe przeprowadzane były przez lekarzy 
rodzinnych w NZOZ lub w innych przychodniach. 
We wszystkich szkołach podstawowych pielęgniarki szkolne przeprowadzały grupową 
profilaktykę fluorkową, w terminach uzgodnionych z dyrekcją szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 141-142)  

9.  NZOZ Praxis udzielał świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ w 2015 r. 
na podstawie umowy zawartej z OW NFZ 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi aneksami21, 
a w 2016 i 2017 r. – na podstawie umowy zawartej z OW NFZ 30 grudnia 2015 r. 
z późniejszymi aneksami22. Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym realizowano samodzielnie23.  
Z tytułu realizacji ww. umów uzyskano przychody m.in. za świadczenia pielęgniarki szkolnej 
w kwotach wynoszących: w 2015 r. 93,9 tys. zł, w 2016 r. – 123,4 tys. zł i w 2017 r. (do 30 
czerwca) – 71,8 tys. zł, oraz za świadczenia dot. grupowej profilaktyki fluorkowej w kwotach 
w 2015 r. i 2016 r. – po 4,9 tys. zł i w I połowie 2017 r. – 2,5 tys. zł. Przychody w części 
przypadającej na zadeklarowane do lekarza POZ liczby dzieci i młodzieży w przedziale 
wiekowym 6-19 lat wyniosły w ww. okresach: za świadczenia lekarza POZ – odpowiednio 
307,4 tys. zł, 311,9 tys. zł i 155,7 tys. zł, a za świadczenia pielęgniarki POZ – kolejno 
53,9 tys. zł, 60,1 tys. zł i 31,3 tys. zł. NZOZ nie prowadzi ewidencji księgowej kosztów 
w sposób umożliwiający ich przypisanie do poszczególnych rodzajów realizowanych zadań. 
Koszty poniesione na wynagrodzenia pielęgniarek w środowisku szkolnym oraz na zakup 
preparatu do fluoryzacji zębów w ww. latach wyniosły odpowiednio 86,9 tys. zł, 110,7 tys. zł  
i 57,5 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 258-259)  

10. Na NZOZ Praxis w latach 2015-2017 nie były nałożone kary umowne związane 
z realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W ww. okresie NZOZ był 
kontrolowany przez:  

 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ – w maju 2015 r. w zakresie prawidłowości 
realizacji umowy z 2010 r. w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna; 

 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu – trzykrotnie w zakresie oceny 
stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń NZOZ oraz przestrzegania procedur 
sanitarno-higienicznych24, trzykrotnie w zakresie szczepień ochronnych i przestrzegania 
procedur sanitarno-higienicznych25, a jedna kontrola dotyczyła postępowania 
z odpadami medycznymi.  

                                                      
21  Umowa nr 063/300011/POZ/03/2013 z 20 grudnia 2012 r., do której w 2015 r. wprowadzono zmiany 6 aneksami, m.in. 

aneksem nr 2/2015 z 2 lutego 2015 r. ustalono jednolite brzmienie treści umowy, w tym m.in. stawki kapitacyjne 
i „Harmonogram – zasoby” świadczeń obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.  

22  Umowa nr 063/300011/POZ/03/2016 z 30 grudnia 2015 r., do której do sierpnia b.r. spisanych zostało 10 aneksów, m.in. 
aneksem nr 7/2016 z 22 grudnia 2016 r. ustalono m.in. miesięczną stawkę kapitacyjną na realizację świadczeń pielęgniarki 
szkolnej w okresie IX-XII 2016 r. w wysokości 5,40 zł (zmiana z 5,18 zł); aneksem nr 1/2017 z 28 grudnia 2016 r. – ustalono 
kwoty stawek kapitacyjnych obowiązujących w 2017 r.; aneksem nr 2/2017 z 10 marca 2017 r. ustalono „Harmonogram – 
zasoby” dot. okresu udzielania świadczeń od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

23  W umowach zawartych z OW NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, 
w wykazie podwykonawców wymieniony był tylko jeden podmiot, tj. NZOZ Diagmed Sp. z o.o. w Nowym Sączu, 
a przedmiotem podwykonawstwa była: biochemia, hematologia, koagulacja, analityka ogólna, immunochemia i inne badania 
analityczne. 

24  Kontrole przeprowadzone w pomieszczeniach NZOZ przy ul. Św. Heleny 30B w Nowym Sączu 6 listopada 2015 r.  
i 9 czerwca 2016 r. oraz w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Chełmcu, ul. Marcinkowicka  
9 – 20 czerwca 2017 r.  

25  Kontrole przeprowadzone w dniach: 17 marca 2015 r., 19 kwietnia 2016 r. i 17 lutego 2017 r. 
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W wyniku tych kontroli w jednym przypadku, dot. przeprowadzonej 17 lutego 2017 r. oceny 
szczepień ochronnych, wydane zostało zalecenie doraźne treści …na bieżąco, zgodnie 
z PSO uzupełnić szczepienia zaległe w rocznikach analizowanych. Prezes NZOZ wyjaśniła, 
że przyczyną powstania tych zaległości były m.in. okresowe braki szczepionek lub 
ograniczona ich dystrybucja przez PSSE, a celem realizacji zalecenia pokontrolnego 
bieżąco, telefonicznie lub pisemnie wzywano do zgłoszenia się na szczepienie 
i rozmawiano z rodzicami o konieczności szczepienia dziecka/dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 54-63, 142-143, 263-264)  

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

1. W Regulaminie organizacyjnym NZOZ wśród zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych nie wykazano zadań związanych z prowadzeniem gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.  
Prezes NZOZ wyjaśniła, że spowodowane to było przeoczeniem i Regulamin zostanie 

uzupełniony. 
(dowód: akta kontroli str. 82-90, 261, 263) 

2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, mieszczący się w budynku 
Szkoły w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9, czynny był w godzinach od 700 do 1435, 
tj. niezgodnie z harmonogramami określonymi w umowach z NFZ o udzielanie 
świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ26, w których godziny przyjęć w tym 
gabinecie ustalone były od 700 do 1800. Gabinet ten wykazany był w ww. umowach jako 
jedyne miejsce udzielania świadczeń pielęgniarek szkolnych, podczas gdy drugi gabinet 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonował w siedzibie NZOZ. 
Prezes NZOZ Praxis wyjaśniła, że rozbieżności pomiędzy faktycznymi a ustalonymi 
w umowie z NFZ godzinami pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w szkole w Chełmcu spowodowane były niedopatrzeniem oraz podała, 
że zgłoszono w systemie MOW NFZ zmianę w tym zakresie – od 1 września 2017 r. 
W sprawie niezgłoszenia do NFZ udzielania świadczeń w gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieszczącym się w siedzibie NZOZ wyjaśniła m.in. 
co następuje: Gabinet … został odebrany przez Sanepid i wpisany do Księgi 
Rejestrowej Zakładu. Do gabinetu zapraszani byli rodzice z dziećmi ze szkół w których 
takie gabinety do tej pory nie funkcjonują. Warunkiem zakontraktowania z NFZ 
świadczeń tego typu było posiadanie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej mieszczącego się niekoniecznie w siedzibie świadczeniodawcy. 
Wobec spełnienia tego formalnego warunku posiadania gabinetu mieszczącego się 
w szkole w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9 zaniechano zgłoszenia do OW NFZ drugiego 
gabinetu mieszczącego się w siedzibie NZOZ „Praxis” Spółka z o.o. przy ul. Św. Heleny 
30B w Nowym Sączu. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania w celu zgłoszenia 
gabinetu do NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 11-45, 51-53, 139, 143)  

3. Dostępność pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Niskowej, do której w latach 2015-2017 uczęszczało od 51 do 63 
uczniów, ustalona była jeden raz w miesiącu przez 4 godz. (w trzeci piątek miesiąca od 
730 do 1130), tj. niezgodnie z postanowieniami pkt. 2.4 części III załącznika nr 4 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
POZ w szkołach podstawowych, wg których w przypadku gdy liczba uczniów nie 
przekracza 250 osób, dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej 
w szkole nie mniej niż 1 raz w tygodniu, nie mniej niż 4 godziny dziennie. 
Prezes NZOZ wyjaśniła, że ustalono dostępność pielęgniarki przez 4 godziny 
w miesiącu w związku z małą liczbą uczniów w tej Szkole, co odpowiadało jednej 
godzinie tygodniowo. Prezes NZOZ podała też … taka liczba godzin była wystarczająca 
na zapewnienie właściwej jakości świadczeń przez pielęgniarkę. W porozumieniu 

                                                      
26  Załączniki nr 1 „Harmonogram – zasoby” ustalone: na 2015 r. w aneksie nr 2/2015 do umowy nr 063/300011/POZ/03/2013  

z dnia 20 grudnia 2012 r.; na 2016 r. – w umowie nr 063/300011/POZ/03/2016 z 30 grudnia 2015 r.; na 2017 r. – w aneksie 
nr 2/2017 do umowy nr 063/300011/POZ/03/2016 z 30 grudnia 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z dyrekcją szkoły, w razie konieczności i potrzeby pielęgniarka była dostępna w każdy 
piątek miesiąca. Czas pracy pielęgniarek wykazywany był w sprawozdaniu MZ-06 
(np. odnośnie szkoły w Niskowej – 1 godz. 15 min. tygodniowo). Jak dotychczas 
jednostka nadzorująca nie zgłaszała uwag dotyczących liczby godzin pracy pielęgniarek 
w żadnej ze szkół.  

(dowód: akta kontroli str. 64, 266-269) 

4. Realizując świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej w roku szkolnym 2016/2017 
w czterech szkołach podstawowych nie zachowano 6-tygodniowych odstępów pomiędzy 
datami kolejnych fluoryzacji zębów, o jakich mowa w ust. 2 pkt. 8 4 części I załącznika nr 
4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
POZ. W przypadku uczniów Szkoły Podstawowej w Niskowej odstępy wynosiły od 6 do 
9 tygodni, uczniów Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych – od 3 do 8 tygodni, 
uczniów Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie – od 4 do 7 tygodni oraz uczniów Szkoły 
Podstawowej w Świniarsku – od 2 do 9 tygodni. Przerwy wynoszące 8 i 9 tygodni 
dotyczyły następujących terminów wykonania fluoryzacji:  

 w Szkole Podstawowej w Świniarsku: 9 styczeń – 7 marzec 2017 r. (klasy: Ib, IIa, 
IIIc, V), 20 marzec – 15 maj 2017 r. (klasy: IIb, IIIc, IV), 

 w Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych: 22 marzec – 17 maj 2017 r. (klasy: IV, 
V i VI), 

 w Szkole Podstawowej w Niskowej: 19 grudzień 2016 r. – 22 luty 2017 r. oraz 
6 kwietnia – 2 czerwca 2017 r. (fluoryzacja we wszystkich klasach). 

Prezes NZOZ wyjaśniła, że systematycznie, co sześć tygodni, udało się przeprowadzić 
fluoryzację tylko w jednej szkole w Chełmcu, ponieważ znajduje się tam Gabinet 
profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym pielęgniarka jest codziennie. 
Wykonywanie tych zabiegów w pozostałych szkołach w odstępach od dwóch do 
dziewięciu tygodni było spowodowane głównie względami organizacyjnymi szkoły 
(przerwy świąteczne, ferie zimowe, rekolekcje, wycieczki klasowe organizowane od 
kwietnia do czerwca, międzyszkolne zawody sportowe oraz inne uroczystości szkolne). 

 (dowód: akta kontroli str. 80-81, 114-138, 262, 265).  

NIK zwraca uwagę, że realizowanie przez pielęgniarki w środowisku nauczania 
i wychowania świadczeń poza terenem szkół nie zapewniało właściwego poziomu tych 
świadczeń.  

 

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 Kontroli27, wnosi o: 

1) doprowadzenie do zaktualizowania w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy z NFZ miejsca i czasu dostępności świadczeń pielęgniarek w środowisku 
nauczania i wychowania; 

2) zapewnienie dostępności świadczeń pielęgniarek w środowisku nauczania 
i wychowania w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych 
opieką, wymaganym obowiązującymi przepisami; 

3) zwiększenie nadzoru nad terminowością wykonywania przez pielęgniarki w środowisku 
nauczania i wychowania zabiegów fluoryzacji zębów; 

4) uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego o zadania realizowane w ramach świadczeń 
pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. 

  

                                                      
27  Dz. U. z 2017 r., poz. 524 – dalej: ustawa o NIK. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Wnioski pokontrolne 



 

13 

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 
Delegatury w Krakowie, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykorzystania uwagi i 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. 

 

Kraków, dnia 28 listopada 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Aleksandra Trojak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


