
 
 

 
 

  
 
LLU.410.027.11.2016 

P/16/077 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/077 Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim 
 

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2016 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Katarzyna Kuzioła, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/4/2017 z 3 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/16/2017 z 16 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

„DENT” s.c. Beata i Remigiusz Caban (dalej „świadczeniodawca”, „spółka”), 
ul. Lwowska 28/20, 22-400 Zamość 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Banach – Caban i Remigiusz Caban1 
(dowód: akta kontroli str. 9-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości2 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Świadczeniodawca prawidłowo realizował świadczenia ogólnostomatologiczne 
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zakresie profilaktyki. Spełniał warunki 
realizacji tych świadczeń, dotyczące kwalifikacji personelu i wyposażenia 
w sprzęt medyczny. Spółka dokonywała rozliczeń zgodnie z zawartymi umowami 
z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia3. Lekarze 
stomatolodzy, prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkolnych 
gabinetach, współpracowali z rodzicami, pielęgniarkami i dyrektorami szkół. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły prowadzonej dokumentacji medycznej 
uczniów i polegały na braku pełnego oznaczenia podmiotu (np. bez podania 
adresu miejsca realizacji świadczeń) oraz pacjenta (np. nie wskazano danych 
przedstawiciela ustawowego). Nie zgłoszono również w 2014 r. w okresie 
wakacji przerwy w realizacji świadczeń oraz nieterminowo informowano LOW 
NFZ o planowanych przerwach w udzielaniu świadczeń.  
 
 
 
 

                                                      
1 Według postanowień umowy spółki cywilnej z 01.04.2005 r., każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę 
samodzielnie (§ 9).  
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. 
3 Dalej „LOW NFZ”. 
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Uzasadnienie 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja świadczeń stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży 

1.1. W I półroczu 2014 r. leczenie stomatologiczne realizowano na podstawie 
dwóch umów4 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 
stomatologiczne, zawartych w 2011 r.5. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla 
dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia6 były wykonywane w dwóch 
gabinetach szkolnych zlokalizowanych w Zamościu w: Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 i w Zespole Szkół nr 3 (dalej „ZS nr 3”). Zgodnie 
z danymi zawartymi w aneksach do ww. umów, wartość zakontraktowanych 
świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w tym okresie wyniosła łącznie 
69.750 zł. W ww. gabinetach stomatologicznych przyjmowano pacjentów 
od poniedziałku do środy w godzinach pracy, określonych w załączniku nr 2 
do ww. aneksów, w tym przynajmniej jeden raz w tygodniu (w każdym 
z gabinetów) - do 1800.  
Cena jednostki rozliczeniowej za zakontraktowane świadczenia wynosiła 0,93 zł 
w obydwu miejscach udzielania świadczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 205-238, 252-285) 

Od 01.07.2014 r. leczenie stomatologiczne realizowano na podstawie nowych 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej7, w ramach których wykonywano 
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w trzech 
szkolnych gabinetach zlokalizowanych w budynkach: Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Sitnie (dalej „Gimnazjum”), ZS nr 38 i w Szkole 
Podstawowej w Zawadzie (dalej „SP w Zawadzie”). Od 09.09.2014 r. leczenie 
stomatologiczne w ww. zakresie w gabinetach szkolnych było realizowane 
na podstawie nowej umowy w związku z połączeniem dwóch indywidualnych 
praktyk lekarskich w grupową praktykę lekarską pod nazwą „DENT” s.c. Beata 
i Remigiusz Caban. 

W II półroczu 2014 r. wartość zakontraktowanych świadczeń dla dzieci 
i młodzieży (80.955 zł) stanowiła 116,1% wartości umów z I półrocza 2014 r. 
(69.750 zł). Wynikało to z zakontraktowania świadczeń ogólnostomatologicznych 
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. dla trzech gabinetów szkolnych, 
zamiast dwóch oraz wzrostu ceny jednostki rozliczeniowej z 0,93 zł do 0,94 zł 
(dla gabinetu w ZS nr 3) i 1,05 zł (dla dwóch gabinetów w SP w Zawadzie 
i w Gimnazjum w Sitnie). 

Zakontraktowane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w 2016 r. wyniosły 
ogółem 187.470 zł9 i stanowiły 108,6% wartości z 2015 r. (172.589 zł10).  

                                                      
4 Umowa Nr 03-11-07-00674-01 z 07.04.2011 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne, 
zawarta z Remigiuszem Cabanem (gabinet w Zespole Szkół Nr 3 w Zamościu) i umowa Nr 03-11-07-03347-01 
z 07.04.2011 r. zawarta z Beatą Banach - Caban (gabinet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu). 
5 Umowy nr 03-11-07-03347-01 i 03-11-07-00674-01 zostały zawarte na okres od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r., 
a następnie okres ten był przedłużany w wyniku podpisywania kolejnych aneksów na okresy: od 01.01 do 31.12.2012 r., 
od 01.01 do 31.12.2013 r., a następnie od 01.01 do 30.06.2014 r.  
6 Dalej „r.ż.”. 
7 Umowy z 30.06.2014 r. nr 03-00-00674-14-03/03-14-07-00674-01 i nr 03-00-03347-14-03/03-14-07-03347-01 oraz 
umowa z 09.09.2014 r. nr 03-00-06082-14-01/03-14-07-06082-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 
stomatologiczne, zawartej na okres od 1.07.2014 r. do 30.06.2017 r.  
8 Umowa na świadczenia stomatologiczne obowiązywała od dnia 13.08.2014 r. 
9 Aneks nr 03-00-06082-16-02-05/STM/2016 z 11.01.2017 r. 
10 Aneks nr 03-00-06082-15-01-04/STM/2015 z 10.02.2016 r. 
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W załączniku nr 2 do ww. umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
określono, że przyjęcia pacjentów w okresie od 01.07.2014 r. w szkolnych 
gabinetach stomatologicznych będą realizowane: 
1) w SP w Zawadzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (30 godzin), 

w tym dwa razy od 1200 do 1800, 
2) w Gimnazjum oraz w ZS nr 3 - trzy razy w tygodniu (po 15 godzin), w tym trzy 

razy lekarz stomatolog pracował do 1800, a gabinet w ZS nr 3 był czynny 
także w soboty od 800 do 1100.  

 (dowód: akta kontroli str. 239-251, 286-352) 

1.2. Regulamin organizacyjny11 spółki zawierał elementy wskazane w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej12. 

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą13 był zgodny 
ze stanem faktycznym, z wyjątkiem danych adresowych szkolnego gabinetu 
w Sitnie. Dane te zostały zmienione 16.01.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 12-28, 189-204) 

W latach 2014-2016 LOW NFZ nie prowadził u świadczeniodawcy kontroli 
w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Świadczeniodawca w latach 2015 - 2016 był dwukrotnie kontrolowany, w każdym 
z punktów zorganizowanych w szkołach (Zawadzie, Sitnie i Zamościu), przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu w zakresie 
spełniania warunków higieniczno-sanitarnych personelu medycznego, sprzętu 
oraz pomieszczeń, w których udzielano świadczeń stomatologicznych. 
W gabinetach stomatologicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 70-129) 

1.3. Świadczeniodawca posiadał oferty złożone w postępowaniu konkursowym 
na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., w marcu 
2014 r., w których wykazał, że gabinety stomatologiczne nie były dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone oględziny i analiza posiadanej 
dokumentacji potwierdziła, że świadczeniodawca spełniał wymagania w zakresie 
personelu i sprzętu medycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 32-69, 399-436)  

Spółka spełniała warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży do 18 r.ż., określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia stomatologicznego14 oraz w załączniku nr 3b zarządzenia 
nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne15, tj.: 

 świadczenia były wykonywane przez wykwalifikowany personel (dwóch 
lekarzy stomatologów, jedną higienistkę stomatologiczną16), 

 szkolne gabinety stomatologiczne były wyposażone w wymagany sprzęt (unit 
stomatologiczny, lampę polimeryzacyjną, skaler, wstrząsarkę do amalgamatu 
oraz endometr),  

                                                      
11 Ustanowiony przez wspólników Spółki 01.08.2012 r., zmieniony 11.01.2017 r. 
12 Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 
13 Księga rejestrowa nr 000000139770 - rejestr indywidualnych praktyk lekarskich prowadzony przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Lublinie. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 193. Rozporządzenie zwanej dalej „rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych”. 
15 NFZ poz. 77. 
16 W ZSO nr 3, w pozostałych dwóch gabinetach przyjmował sam lekarz dentysta. 
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 zapewniono pacjentom dostęp do badań diagnostycznych, tj. pacjenci z SP 
w Zawadzie, Gimnazjum i ZS nr 3 mieli wykonywane świadczenia z zakresu 
rentgenodiagnostyki w ramach rozliczeń z LOW NFZ w gabinecie przy 
ul. Lwowskiej w Zamościu, w którym świadczone były tylko usługi za pełną 
odpłatnością. 

(dowód: akta kontroli str.12-69, 229-251, 276-352, 362-444)  

Świadczeniodawca posiadał aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające 
dopuszczenie aparatury i sprzętu do użytku.  

 (dowód: akta kontroli str. 399-436) 

1.4. W okresie objętym kontrolą zgłoszono dwie przerwy w udzielaniu świadczeń, 
o których mowa w § 9 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej17. Świadczeniodawca powiadomił o planowanych przerwach 
w udzielaniu świadczeń, składając pisma wskazujące przewidywany okres ich 
trwania. Były to informacje, które wpłynęły do LOW NFZ w okresie od pięciu 
do 21 dni przed planowaną przerwą18. Według danych zawartych w raportach 
statystycznych z realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
w 2014 r. w okresie wakacji (lipiec-sierpień) w szkolnych gabinetach 
stomatologicznych nie realizowano świadczeń.  
Według wspólników, w okresie ferii zimowych nie zgłaszano przerw 
w wykonywaniu świadczeń, ponieważ gabinety stomatologiczne (w Gimnazjum, 
SP w Zawadzie i w ZSO nr 3) były czynne. W okresie tym prowadzono m.in. 
porządkowanie dokumentacji, przeglądy stanu technicznego sprzętu 
stomatologicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 140, 143, 149-150, 353-354, 356) 

1.5. Świadczeniodawca zrealizował świadczenia ogólnostomatologiczne dla 
dzieci i młodzieży do 18 r.ż. o wartości:  

 52.974 zł w II półroczu 2014 r., przekraczając o 9 zł pierwotny poziom 
ustalony w umowie,  

 171.777 zł w 2015 r. – wartość świadczeń, która nie została wykonana 
wyniosła 812 zł, 

 187.470 zł w 2016 r., tj. zgodnie z limitem ustalonym w umowie. 
(dowód: akta kontroli str. 437-444) 

1.6. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą19, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawuje 
lekarz dentysta.  

Świadczeniodawca nie określił pisemnych zasad w zakresie udzielania 
profilaktyki stomatologicznej uczniom. Wspólnicy wyjaśnili, że w swoich 
działaniach starali się realizować zasadę dotarcia do maksymalnie dużej grupy 
dzieci. W tym celu podejmowali współpracę z dyrektorami szkół, którzy 
przekazywali wskazówki dotyczące profilaktyki przeciwpróchniczej i zasad 
działania gabinetu stomatologicznego nauczycielom i wychowawcom 
poszczególnych klas. Według wspólników, w ramach pierwszej wizyty i kolejnych 
wizyt okresowych wykonywano badania lekarskie, lakierowanie zębów 

                                                      
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146). Rozporządzenia zwane 
dalej „rozporządzeniami w sprawie OWU z 2008 r. i 2015 r.”. 
18 08.06.2015 r. (przerwa od 29.06.2015 r. do 01.09.2015 r.) i 20.06.2016 r. (przerwa od 25.06.2016 r. do 01.09.2016 r.). 
19 Dz. U. Nr 139, poz. 1133. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej”. 
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preparatem fluorowym i inne działania profilaktyczne, zazwyczaj u danego 
pacjenta lakierowanie wykonywane było dwa – trzy razy w ciągu roku.  

(dowód: akta kontroli str. 142, 188) 

1.7. W szkolnych gabinetach wykonywano profilaktykę stomatologiczną poprzez 
prowadzenie badań stomatologicznych, lakierowanie zębów, zabezpieczanie 
bruzd lakiem szczelinowym, ale nie realizowano w latach 2014-2016 
profilaktycznych badań stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, określonych 
w załączniku nr 10 do rozporządzenia w sprawie świadczeń stomatologicznych, 
obejmujących dodatkowo między innymi:  

 ocenę stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW20 
dla zębów stałych i puw dla zębów mlecznych, ocenę stanu tkanek przyzębia 
przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych, utraty przyczepu 
łącznotkankowego oraz wskaźnika krwawienia, 

 kwalifikację do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego 
lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego,  

 wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN21. 
(dowód: akta kontroli str. 437-444) 

1.8. Badaniem objęto dokumentację medyczną indywidualną 42 pacjentów, 
korzystających ze świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., 
realizowanych w gabinetach szkolnych SP w Zawadzie i ZS nr 3 w Zamościu.  

(dowód: akta kontroli str. 362-398, 456-473) 

Dokumentacja medyczna prowadzona przez lekarzy, udzielających świadczeń 
zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej, obejmowała dokumentację 
wewnętrzną w formie historii zdrowia i choroby (kart stomatologicznych). 
Dokumentacja indywidualna zawierała, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, 4, 5 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej z 2010 r.22 
oraz z 2015 r.23, oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, datę 
dokonania wpisu, informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu 
diagnostycznego i leczniczego, w tym opis udzielonych świadczeń zdrowotnych. 
We wszystkich badanych przypadkach dokumentacja zawierała pisemną zgodę 
rodziców na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
Na kartach stomatologicznych, prowadzonych w SP w Zawadzie i ZS nr 3 
w Zamościu stawiano pieczątki z oznaczeniem podmiotu, które zawierały nazwę 
przedsiębiorstwa („DENT” s.c. Beata i Remigiusz Caban) z adresem i numerem 
telefonu do siedziby oraz numerami Regon i NIP. 
W kartach stomatologicznych przy oznaczeniu podmiotu nie zamieszczono 
numeru księgi rejestrowej.  
Badana dokumentacja medyczna była prowadzona zgodnie z § 4 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji z 2010 r. i 2015 r., tj. wpisów w zakresie realizowanej 
profilaktyki stomatologicznej w dokumentacji dokonywano w sposób czytelny 
i w porządku chronologicznym (bez numeracji stron), z oznaczeniem osoby 
dokonującej wpisu. Dokumentacja prowadzona w postaci papierowej stanowiła 
chronologicznie uporządkowaną całość. 
Dokumentacja medyczna prowadzona w obu gabinetach szkolnych na stronie 
tytułowej zawierała imię i nazwisko ucznia, numer PESEL, adres miejsca 

                                                      
20 Wskaźnik określa sumę zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy. 
21 Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych. 
22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm.), rozporządzenie zwane „rozporządzeniem w sprawie 
dokumentacji medycznej z 2010 r.”. 
23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), rozporządzenie zwane „rozporządzeniem w sprawie 
dokumentacji medycznej z 2015 r.”. 
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zamieszkania. Karty stomatologiczne nie zawierały: daty urodzenia, oznaczenia 
płci oraz danych przedstawiciela ustawowego (nazwisko i imię, adres 
zamieszkania). 
W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie zamieszczono i nie dołączono 
do niej oświadczeń pacjenta (przedstawiciela ustawowego) o upoważnieniu 
osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz uzyskiwania 
dokumentacji lub oświadczeń o braku takiego upoważnienia. 

(dowód: akta kontroli, str. 362-393) 

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

1. Świadczeniodawca nie powiadomił LOW NFZ o przerwie w udzielaniu 
świadczeń w Zawadzie, Sitnie i ZS nr 3 w Zamościu w okresie wakacji 
w 2014 r., co było niezgodne z § 9 ust. 2 i ust. 5 załącznika 
do rozporządzenia w sprawie OWU z 2008 r.  

Wspólnicy wyjaśnili, że w 2014 r. prowadzono postępowania konkursowe 
i podpisywane były nowe umowy na świadczenia stomatologiczne 
obowiązujące od II półrocza 2014 r. Od 01.07.2014 r. dwa gabinety 
stomatologiczne (w Zawadzie i Sitnie) rozpoczynały dopiero pierwszą pracę 
w ramach rozliczeń z NFZ. Natomiast gabinet zlokalizowany w ZSO nr 3 
zakończył umowę z NFZ 30.06.2014 i przegrał pierwsze postępowanie 
konkursowe, umowę zawarto od 13.08.2014 r. po uzupełniającym konkursie. 
Według wspólników, okres wakacyjny w 2014 roku był okresem szczególnym 
i nie dawał możliwości na zgłaszanie przerw wakacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.356) 

Zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia, świadczeniodawca 
udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie 
z określonymi w umowie: harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-
finansowym, stanowiącymi załączniki do umowy. 

2. Świadczeniodawca powiadomił LOW NFZ o planowanych dwóch przerwach 
w udzielaniu świadczeń w okresie od pięciu do 21 dni przed planowaną 
przerwą, tj. niezgodnie z terminem określonym w § 9 ust. 2 załącznika 
do rozporządzenia w sprawie OWU z 2008 r. i 2015 r. Według § 9 ust. 2 
załącznika do ww. rozporządzeń, świadczeniodawca powiadamia na piśmie 
oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, 
w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując 
przewidywany okres jej trwania. 

Wspólnicy wyjaśnili, że przyczyną niezachowania terminu było 
przeświadczenie o wiedzy LOW NFZ co do występowania przerwy 
wakacyjnej jako przerwy naturalnej co roku u wszystkich świadczeniodawców 
realizujących umowy w szkołach, co skutkowało tym, że nie zauważano 
problemu dotyczącego terminu jej zgłoszenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 140, 143, 149-150, 353-354, 356) 

Zdaniem NIK, specyfika miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
(gabinety zlokalizowane w szkołach) i corocznie ustalany na początku roku 
szkolnego harmonogram pracy danej szkoły, pozwala na zaplanowanie 
przerw w udzielaniu świadczeń w ww. terminie. 

3. Badana dokumentacja medyczna indywidualna nie zawierała kompletnego: 

 oznaczenia podmiotu, tj. w 42 kartach stomatologicznych (100% 
kontrolowanej próby dokumentacji) brakowało kodu resortowego podmiotu 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(numeru księgi rejestrowej), nazwy jednostki organizacyjnej (gabinetu 
stomatologicznego) oraz adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,  

 oznaczenia pacjenta, tj. we wszystkich kartach stomatologicznych nie podano 
daty urodzenia, oznaczenia płci oraz danych przedstawiciela ustawowego 
(nazwiska i imienia, adresu zamieszkania). 

Było to niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b), d) i f) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej z 2010 r. 
i 2015 r., a także z art. 25 pkt 1 lit. b), c), f) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta24. 
Wspólnicy Spółki wyjaśnili, że brak oznaczeń takich jak nazwa jednostki 
organizacyjnej, kod resortowy, a także miejsce udzielania świadczeń na 
dokumentacji indywidualnej był niezamierzony; adres miejsca wykonywania 
świadczeń był niekonieczny, gdyż karty choroby znajdowały się w miejscach 
wykonywania świadczeń; dane typu data urodzenia i płeć wynikają i są zawarte 
we wprowadzonym do dokumentacji indywidualnej numerze PESEL.  

(dowód: akta kontroli str. 394-398) 
 

NIK zwraca uwagę na konieczność: 

 zamieszczania lub dołączania do dokumentacji medycznej oświadczeń 
przedstawiciela ustawowego pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej 
do uzyskiwania: informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dokumentacji, 
a w przypadku braku złożenia ww. oświadczeń zamieszczenia o tym adnotacji 
w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej, stosownie do § 8 ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej z 2015 r., 

 numerowania stron dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci 
papierowej (zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej 
z 2015 r.). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.  

 

2. Wykorzystanie środków publicznych na świadczenia 
stomatologiczne dla dzieci i młodzieży 

2.1. Struktura zrealizowanych świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży do 18 r.ż. w trzech gabinetach pokazuje, że w latach 2014-2016 
wykonano usługi zdrowotne o charakterze profilaktycznym25 w kwocie 231.478 zł 
tj. stanowiącym 56% wartości zrealizowanych wszystkich świadczeń 
(412.221 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 445-446)  

Wykonane świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 
były ewidencjonowane w systemie komputerowym, służącym do rejestracji 
zrealizowanych usług i rozliczenia z LOW NFZ. Badanie zarejestrowanych 911 
świadczeń26 wykazało, że świadczenia te były potwierdzone zapisami 
w indywidualnej dokumentacji medycznej. Świadczenia te, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 18 ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU 
z 2008 r. i 2015 r., stanowiły iloczyn liczby jednostek rozliczeniowych, 

                                                      
24 Dz. U. z 2016 r. poz. 186, ze zm. 
25 Badanie lekarskie stomatologiczne obejmujące instruktaż higieny jamy ustnej, badanie lekarskie kontrolne, lakierowanie 
zębów (usługi o kodach jednostkowych: 513002301010; 513002301020; 513002310060).  
26 Badaniem objęto świadczenia w zakresie profilaktyki (badanie lekarskie stomatologiczne, badanie lekarskie kontrolne, 
lakierowanie zębów, udzielone 42 pacjentom, których dokumentacja medyczna została wybrana do kontroli.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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odpowiadających udzielonym świadczeniom i ceny jednostkowej jednostki 
rozliczeniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 362-398) 

Realizacja świadczeń została udokumentowana przez lekarzy stomatologów 
poprzez dokonanie wpisów w prowadzonej dokumentacji indywidualnej 
pacjentów (kartach choroby). Dokumentacja indywidualna zawierała dane 
wskazane w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
medycznej z 2010 r. i 2015 r., tj. oznaczenie osoby udzielającej świadczeń 
zdrowotnych (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania 
zawodu, podpis), datę dokonania wpisu. Na podstawie kart choroby w każdym 
dniu pracy dokonywano wpisów do programu komputerowego, w którym 
powstawała baza wykonanych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 355, 362-398) 

Z analizy zapisów udzielanych świadczeń wynika, że profilaktyka 
stomatologiczna była wykonywana według przyjętych przez świadczeniodawcę 
zasad, tj. dwa-trzy razy w roku przeprowadzano badanie stomatologiczne 
i lakierowanie zębów. Świadczenia te były wykonywane tego samego dnia. 
Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej (chronologia zapisów udzielonych 
świadczeń, dokumentowanie na diagramie wyników przeprowadzonego badania, 
oznaczanie przy każdym wpisie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych) 
wskazuje na rzetelność jej prowadzenia i potwierdza wykonanie świadczeń 
w zakresie profilaktyki.  

(dowód: akta kontroli, str. 362-398)  

2.3. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., 
realizowane w trzech szkolnych gabinetach27, obejmowały 510 (około 51%)28 
uczniów w 2014 r., 879 (około 85%) w 2015 r. i 963 (92%) w 2016 r.  
W okresie objętym kontrolą oferta świadczeniodawcy została przedstawiona 
rodzicom uczniów za pośrednictwem dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Nie 
wszyscy rodzice skorzystali z oferty.  

 (dowód: akta kontroli str. 145, 151-183)  

2.4. Z badania dokumentacji medycznej 42 uczniów wynika, że nie dokonywano 
oceny stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla dzieci 
i młodzieży w poszczególnych latach (6, 7, 10, 12, 13, 16 r.ż.). Lekarze 
stomatolodzy analizowali stan zdrowia indywidualnego pacjenta, co zostało 
udokumentowane w kartach stomatologicznych. Ocenę stanu uzębienia 
wykonywano wszystkim uczniom, których dokumentacja medyczna została 
objęta badaniem. Wyniki tej oceny były prezentowane na diagramach zębowych. 
Wspólnicy wyjaśnili, że w okresie objętym kontrolą dokonywano oceny stanu 
uzębienia dzieci i młodzieży w ramach: badania lekarskiego kontrolnego lub 
w ramach badania lekarskiego stomatologicznego, które obejmowało również 
instruktaż higieny jamy ustnej. Badania te wykonywane były średnio dwa-trzy 
razy w ciągu roku u danego dziecka. Według wspólników, w ramach tych badań 
nie ma obowiązku wyliczania wskaźnika intensywności próchnicy; w ramach tych 
badań wypełniany był diagram zębowy, który obrazował stan uzębienia pacjenta 
i służył do wyliczenia tego wskaźnika; stan uzębienia dzieci był monitorowany 
poprzez badania kontrolne i wypełnianie diagramów zębowych, ale wyliczanie 
ww. wskaźnika nie było dokonywane ze względu na brak obowiązku. 

                                                      
27 SP w Zawadzie, Gimnazjum w Sitnie i ZSO nr 3 w Zamościu.  
28 Porównano dane dotyczące liczby pacjentów do 18 r.ż. z informacjami podanymi przez dyrektorów szkół (Gimnazjum 
w Sitnie, Szkoły Podstawowej w Sitnie, ZSO nr 3 w Zamościu, Szkół Podstawowych w Horyszowie, Sitnie Kolonii, 
w Cześnikach, Zawadzie) dotyczącymi liczby uczniów mogących skorzystać z usług oferowanych w tych gabinetach 
w danym roku szkolnym. 
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(dowód: akta kontroli str. 362-398, 437-444) 

W szkolnych gabinetach stomatologicznych nie sporządzano pisemnych planów 
postępowania profilaktyczno-leczniczego. Plan działań w obrębie kwartału i roku 
zastępowało postępowanie (w danym kwartale) polegające na oznaczaniu kopert 
klas, w których świadczenia profilaktyczne u uczniów zostały wykonane i klas, 
w których pozostały do wykonania.  

Wspólnicy, jako czynniki utrudniające pracę w szkolnych gabinetach 
stomatologicznych, wskazali m.in.: uzyskanie lub przedłużenie umowy na 
wykonywanie świadczeń z LOW NFZ, uzyskiwanie zgody od opiekunów dzieci 
na realizację świadczeń, które wymaga dużego zaangażowania ze strony 
lekarza, nauczycieli i rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 144,187)  

Świadczeniodawca nie zawarł porozumień z dyrektorami szkół o objęciu opieką 
stomatologiczną uczniów. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół 
wynika, że rodzice pozytywnie oceniają opiekę stomatologiczną sprawowaną 
w szkolnych gabinetach. Korzyści z funkcjonowania gabinetu stomatologicznego 
odnosiły się do szkoły (promocja i pomoc w realizacji zadań w ramach programu 
profilaktyki), uczniów i rodziców (szybki i łatwy dostęp do stomatologa). 

(dowód: akta kontroli, str. 151, 153-154, 156, 158, 160, 162-163, 165, 167-168, 
170, 172, 174, 176, 178, 180-182)  

Z informacji uzyskanych od przewodniczących Rad Rodziców wynika, że nie 
występowano do dyrektorów szkół, Wójta Gminy Sitno, Prezydenta Miasta 
Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie z wnioskami i opiniami w zakresie 
prowadzenia przez lekarzy dentystów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniami. Rodzice byli zadowoleni z lokalizacji gabinetów w szkole i uważają, że 
stomatolodzy są dobrymi specjalistami, gabinety są odpowiednio wyposażone 
w sprzęt medyczny, a uczniowie posiadają łatwy dostęp do bezpłatnych usług 
stomatologicznych (profilaktyki, leczenia i doraźnej pomocy). 

(dowód: akta kontroli str. 152, 155, 157, 159, 161, 164, 166, 169, 171, 173, 175, 
177, 179,183) 

2.5. Lekarze stomatolodzy realizujący świadczenia w szkolnych gabinetach 
stomatologicznych, zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznej 
opieki, współpracowali z pielęgniarkami szkolnymi, rodzicami i dyrektorami szkół.  

Stomatolodzy kontaktowali się z pielęgniarkami szkolnymi w bieżącej pracy, 
w tym przy wymianie istotnych informacji medycznych dotyczących zdrowia 
uczniów. Wspólnicy wyjaśnili, że współpraca z pielęgniarką szkolną dotyczyła 
również sytuacji, w których zauważyli m.in.: zaburzenia zachowania, oznaki 
przemocy w domu, urazowe uszkodzenia zębów. Sytuacje tego typu wymagały 
rozszerzonego wywiadu medycznego, konsultacji i podjęcia wspólnych decyzji co 
do dalszego postępowania. 

Stomatolodzy współpracowali z dyrekcją szkół i gronem pedagogicznym w celu 
przekazywania rodzicom informacji dotyczących zasad funkcjonowania gabinetu 
stomatologicznego dla uczniów, profilaktyki przeciwpróchniczej oraz przeglądów 
jamy ustnej. Dyrektorzy szkół potwierdzili, że współpraca z lekarzem 
stomatologiem przebiegała w sposób prawidłowy.  

Współpraca z rodzicami polegała na uzyskiwaniu od nich pisemnych zgód 
na realizowanie świadczeń. Według lekarzy stomatologów, rodzice byli 
powiadamiani o stanie jamy ustnej ich dzieci, w formie pisemnej informacji 
przekazywanej uczniom bezpośrednio podczas wizyty lub za pośrednictwem 
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wychowawców w formie informacji zbiorczej. W przypadku, gdy uczeń posiadał 
wyłącznie zgodę rodzica na profilaktykę, a stan jamy ustnej wskazywał na 
konieczność podjęcia leczenia, przekazywano informację rodzicom o liczbie 
zębów wymagających leczenia. Przekazywanie pisemnej informacji z zasady nie 
było odnotowywane w karcie pacjenta. 

(dowód: akta kontroli, str. 143, 186-187)  

2.6. Według wspólników, optymalna wartość jednostki rozliczeniowej dla 
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży, uwzględniająca 
wszystkie koszty realizacji świadczeń oraz nakład pracy lekarza stomatologa 
i asystentki, powinna być wyższa o co najmniej 50% od wartości jednostki 
rozliczeniowej dla świadczeń ogólnostomatologicznych dla dorosłych.  

Według wspólników, koszt samego preparatu do wypełnienia jednego ubytku 
wynosił: 2-3 zł dla materiału światłoutwardzalnego. 

(dowód: akta kontroli str.187-188)  

Lekarze stomatolodzy, realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci 
i młodzieży do 18 r.ż., uważali, że funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego 
w szkole ułatwiło dostęp dzieciom do świadczeń i miało bardzo duży wpływ na 
sytuację zdrowotną dzieci i młodzieży. Spowodowało m.in.: zmniejszenie strachu 
przed leczeniem stomatologicznym, pozwoliło na monitorowanie higieny jamy 
ustnej, na przeprowadzenie wywiadu w kierunku nawyków żywieniowych dzieci, 
edukowania dzieci i rodziców w temacie zdrowia jamy ustnej i właściwych 
nawyków dotyczących higieny i żywienia, kilkukrotnego sygnalizowania (w ciągu 
roku) rodzicom o potrzebach dziecka w zakresie stomatologii, poprawę stanu 
zdrowia jamy ustnej dzieci, zahamowanie procesów próchnicowych w związku 
z prowadzeniem systematycznej profilaktyki. Według lekarzy, stan uzębienia 
oraz jego higiena u dzieci uległa poprawie, a w związku z tym zmienia się 
charakter pracy gabinetu w kierunku działań profilaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 144)  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze.  

IV. Uwagi i 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 Kontroli29, wnosi o: 

1. Terminowe informowanie LOW NFZ o planowanych przerwach w udzielaniu 
świadczeń. 

2. Stosowanie w indywidualnej dokumentacji medycznej kompletnych, 
wymaganych oznaczeń świadczeniodawcy i pacjenta. 

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 

                                                      
29 Dz. U. z 2015 r. poz.1096, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

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 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. 

 

Lublin, dnia    23       lutego 2017 r. 

 

Kontroler: 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Katarzyna Kuzioła 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

Kontroler: 
Dariusz Barej 

specjalista kontroli państwowej 
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Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


