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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 Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 

do przeprowadzenia kontroli nr LLU/138/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED COMP LEX Piotr Książek (dalej „NZOZ 

MED COMP LEX” lub „Świadczeniodawca”), ul. Jana Sapiehy 2/2, 20-095 Lublin. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Książek, właściciel NZOZ MED COMP LEX1. 

(dowód: akta kontroli str. 2-25) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że NZOZ MED COMP LEX spełniał warunki 

realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku 

życia, dotyczące kwalifikacji personelu i wyposażenia w sprzęt medyczny. 

Świadczeniodawca wykorzystał w pełnej wysokości środki finansowe na opiekę 

stomatologiczną, a wykonywane świadczenia w zakresie profilaktyki były 

potwierdzone wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów. Lekarze 

stomatolodzy udzielający świadczeń w szkolnych gabinetach stomatologicznych 

współpracowali z rodzicami oraz dyrektorami szkół. 

W postępowaniu konkursowym złożono ofertę niezgodną ze stanem faktycznym 

w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo w gabinecie 

zlokalizowanym w SP Nr 10 w Lublinie3. Nie realizowano również, w okresie wakacji 

w poszczególnych gabinetach stomatologicznych, w sposób systematyczny i ciągły 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej z Lubelskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia4. Pozostałe nieprawidłowości 

dotyczyły prowadzenia dokumentacji medycznej, w której nie zamieszczono 

prawidłowego oznaczenia danych świadczeniodawcy oraz pacjenta, a przy 

rozliczaniu procedury dotyczącej usuwania złogów zębowych nie wskazywano 

istniejącego problemu zdrowotnego w tym zakresie. 

                                                           
1 Piotr Książek - właściciel NZOZ MED COMP LEX upoważnił w dniu 6 grudnia 2016 r. pisemnie Katarzynę Książek 
do reprezentowania w jego imieniu NZOZ MED COMP LEX podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli. 
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 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70 (dalej „SP Nr 10”). Gabinet 
stomatologiczny był usytuowany na drugim piętrze budynku SP Nr 10, który nie był przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
4 Dalej „LOW NFZ”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja świadczeń stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży 

1. NZOZ MED COMP LEX został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą5. Według stanu na 12 grudnia 2016 r., wpis do rejestru 

w zakresie leczenia stomatologicznego był aktualny i zgodny ze stanem faktycznym. 

Świadczeniodawca posiadał regulamin organizacyjny, który zawierał elementy 

wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej6.  

(dowód: akta kontroli str. 3-24,138) 

2. W latach 2014-2016 Świadczeniodawca nie był kontrolowany przez LOW NFZ 

w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 

stomatologiczne.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie (dalej „PPIS”) przeprowadził 

kontrolę w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, 

jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których 

udzielane były świadczenia medyczne. Skontrolowano cztery gabinety 

stomatologiczne NZOZ MED COMP LEX (spośród pięciu objętych badaniem NIK7). 

Kontrole w gabinetach stomatologicznych w: SP Nr 10, Gimnazjum Nr 188 i ZS 

Nr 129 nie wykazały nieprawidłowości. Podczas kontroli w gabinecie w SP Nr 2510 

stwierdzono brak dekontaminacji odcinka (blatu) materiałów skażonych. 

Nieprawidłowość ta została usunięta przez Świadczeniodawcę, co potwierdzono 

w trakcie oględzin tego gabinetu przeprowadzonych 22 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 139) 

3. Świadczeniodawca nie zachował egzemplarza oferty na realizację świadczeń 

ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, złożonej 

w postępowaniu konkursowym w czerwcu 2014 r. Przeprowadzone oględziny 

i analiza posiadanej dokumentacji potwierdziła, że Świadczeniodawca spełniał 

wymagania w zakresie personelu i sprzętu medycznego, a cztery gabinety 

stomatologiczne (spośród pięciu objętych badaniem) były dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. Gabinet stomatologiczny w SP Nr 10, zlokalizowany na drugim 

piętrze budynku, nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W 

budynku SP Nr 10 nie było windy oraz innego urządzenia technicznego 

umożliwiającego przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych ruchowo 

pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku. Świadczeniodawca podał 

w złożonej ofercie (której potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

otrzymano z LOW NFZ), że zapewnia dostęp do gabinetu stomatologicznego w SP 

Nr 10 dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 528-537, 578-581) 

                                                           
5 Rejestr prowadzony przez Wojewodę Lubelskiego. Decyzja o wpisie do rejestru z 20 lipca 2006 r. Dyrektora Lubelskiego 
Centrum Zdrowia Publicznego – wpis pod numerem księgi rejestrowej 06000964. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 
7 W Zespole Szkół Nr 8 w Lublinie, ul. Krężnicka 156 (dalej „ZS Nr 8”) PPIS nie przeprowadzał kontroli w latach 2014-2016. 
8 Gimnazjum Nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, ul. Jana Długosza 8 (dalej „Gimnazjum Nr 18”). 
9 Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50 (dalej „ZS Nr 12”). 
10 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, ul. Sieroca 17 (dalej „SP Nr 25”). 
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4. W latach 2014-2016 NZOZ MED COMP LEX udzielał świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, na podstawie umów zawartych 

z LOW NFZ11. 

W objętych badaniem gabinetach stomatologicznych personel i sprzęt spełniały 

warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży 

do ukończenia 18 roku życia, które określone zostały w załączniku 

nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego12 oraz 

w załączniku 3 do zarządzenia Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

stomatologiczne13. Świadczenia te były udzielane przez osoby posiadające 

wymagane kwalifikacje, tj. przez lekarzy dentystów, w tym dwóch ze specjalizacją 

w zakresie stomatologii dziecięcej. Każdy kontrolowany gabinet stomatologiczny był 

wyposażony m.in. w unit stomatologiczny, lampę polimeryzacyjną, skaler, 

wstrząsarkę do amalgamatu i endometr. Dla ww. urządzeń prowadzone były 

paszporty techniczne, w których odnotowywano informacje o dokonanych 

przeglądach, naprawach i badaniach stanu technicznego. Wszystkie urządzenia 

w dniu oględzin były sprawne, posiadały aktualne przeglądy techniczne i zostały 

wykazane w „Harmonogramie-zasobach”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 

o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej. Na wykonywanie zdjęć RTG 

Świadczeniodawca miał zawartą umowę z podwykonawcą. 

Ponadto na wyposażeniu badanych gabinetów stomatologicznych znajdował się 

sprzęt stomatologiczny zakupiony w październiku i listopadzie 2016 r. przez szkoły. 

Zakupiono m.in.: turbiny i kątnice (cztery szkoły), kamerę wewnątrzustną wraz 

z monitorem (jedna szkoła), negatoskop (jedna szkoła), wstrząsarkę do amalgamatu 

(jedna szkoła), skalery i myjki ultradźwiękowe (trzy szkoły), lampę polimeryzacyjną 

(jedna szkoła), prostnice, destylarki, piaskarki. 

(dowód: akta kontroli str. 26-98, 132-137, 528-537) 

5. Wartość zrealizowanych przez NZOZ MED COM LEX świadczeń 

ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 

(we wszystkich 13 szkolnych gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez 

Świadczeniodawcę) wynosiła: 

- 489.841 zł w I półroczu 2014 r. i była o 12.511 zł (2,6%) wyższa od limitu 

ustalonego w umowie, z tego 131.844 zł (26,9%) stanowiły świadczenia 

profilaktyczne (tj. badania lekarskie, konsultacje specjalistyczne, lakierowanie 

zębów), natomiast 357.997 zł pozostałe świadczenia stomatologiczne 

(np. leczenie choroby próchnicy zębów, opracowywanie ubytków), 

- 398.892 zł w II półroczu 2014 r., tj. o 1.489 zł (0,4%) wyższa od ustalonego 

limitu, z tego 95.802 zł (24%) stanowiły świadczenia profilaktyczne, 303.090 zł 

pozostałe świadczenia stomatologiczne, 

                                                           
11 Były to umowy: Nr 03-00-03830-14-01/03-11-07-03830-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie 
stomatologiczne oraz aneks nr 1/STM/2014 do tej umowy z 2 stycznia 2014 r (umowa ta obowiązywała w okresie 
od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r.) i Nr 03-00-03830-14-03/03-14-07-03830-01 o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – leczenie stomatologiczne z 30 czerwca 2014 r. oraz aneks nr 1/STM/2016 do tej umowy z 31 grudnia 2015 r. 
(umowa ta została zawarta na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r.). Dalej „umowa o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej”. 
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 193 (dalej „rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
stomatologicznego”). 
13 NFZ poz. 77. Zarządzenie uchylone i zastąpione zarządzeniem Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (NFZ poz. 94). 



 

5 

- 995.948 zł w 2015 r., tj. o 4.880 zł (0,5%) wyższa od limitu, z tego 236.758 zł 

(23,7%) stanowiły świadczenia profilaktyczne, 759.190 zł pozostałe świadczenia 

stomatologiczne, 

- 650.997 zł w I półroczu 2016 r., tj. o 2.753 zł (0,4%) wyższa od limitu, z tego 

137.867 zł (21,2%) stanowiły świadczenia profilaktyczne, 513.130 zł pozostałe 

świadczenia stomatologiczne. 

Nie dochodzono od LOW NFZ należności za wykonane w latach 2014-2016 

świadczenia stomatologiczne ponad limit ustalony w umowie.  

 (dowód: akta kontroli str. 522-527, 561-562) 

6. Kontrolowane gabinety stomatologiczne, według informacji zamieszczonych 

w dniu oględzin na drzwiach tych gabinetów, były dostępne dla pacjentów 

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 do 1800 (w czterech szkołach), 

w poniedziałek, środę i czwartek od 800 do 1300 (w jednej szkole) oraz w sobotę 

w godzinach od 830 do 1430 (w trzech szkołach) i od 800 do 1400 (w dwóch szkołach). 

Zgodnie z „Harmonogramem-zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, badane gabinety we wszystkich szkołach 

powinny być dostępne dla pacjentów od poniedziałku do czwartku od 1200 do 18 00 

oraz w sobotę od 830 do 1430. K. Książek wyjaśniła, że informacje zamieszczone 

na drzwiach gabinetów stomatologicznych, w których wystąpiły rozbieżności 

odnośnie dostępności tych gabinetów dla pacjentów zostały zamieszczone przez 

pomyłkę, a faktycznie gabinety te były czynne zgodnie z załącznikiem 

„Harmonogram-zasoby”. 

Według danych zawartych w raportach z realizacji umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, w 2014 r. w okresie wakacji (tj. w miesiącach lipiec-sierpień) 

przyjęto ogółem 14 pacjentów (wszystkich od 25 do 28 sierpnia 2014 r. w gabinecie 

stomatologicznym w SP Nr 10), w latach 2015-2016 w okresie wakacji nie przyjęto 

żadnego pacjenta w pięciu gabinetach stomatologicznych objętych badaniem.  

K. Książek wyjaśniła, że w wakacje, ferie i w czasie przerw świątecznych gabinety 

stomatologiczne były dostępne dla uczniów w razie potrzeby, lecz nie w dni 

wymienione w harmonogramie-zasoby. W wakacje, ferie i w czasie przerw 

świątecznych pacjenci mogli umówić się na wizytę z lekarzem stomatologiem na 

konkretny dzień i godzinę. Lekarz przychodził wtedy na umówioną wizytę i leczył 

pacjenta, natomiast fizycznie nie przebywał w gabinecie cały czas, tj. w dniach 

i godzinach określonych w harmonogramie-zasoby.  

Od 28.08.2015 r. wprowadzono zmiany do zarządzenia nr 94/2014/DSOZ Prezesa 

NFZ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

stomatologiczne14, na podstawie których dyrektor LOW NFZ mógł wyrazić zgodę 

na realizację świadczeń w szkole w godzinach innych niż określone, jako 

wymagane w zarządzeniu. Świadczeniodawca nie występował o zgodę na 

realizację świadczeń w szkolnych gabinetach stomatologicznych w dniach 

i godzinach pokrywających się z godzinami zajęć w szkołach.  

W latach 2014-2016 w szkolnych gabinetach stomatologicznych objętych badaniem 

nie przyjmowano pacjentów również w soboty, pomimo, że zgodnie 

z „Harmonogramem-zasoby” gabinety te powinny być dostępne dla pacjentów także 

w tym dniu w godzinach od 830 do 1430. 

                                                           
14 NFZ poz. 94, ze zm. 
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K. Książek wyjaśniła, że w razie potrzeby pacjenci mogli zostać przyjęci również 

w sobotę, natomiast fizyczne przebywanie lekarza w gabinecie stomatologicznym 

w sobotę lub np. w wakacje, w sytuacji braku pacjentów było by działaniem z punktu 

widzenia gospodarczego bezcelowym i bezzasadnym. Poinformowała, że od lutego 

2017 r. NZOZ MED COMP LEX dokonał zmiany harmonogramu przyjęć pacjentów, 

tj. w soboty szkolne gabinety stomatologiczne są już nieczynne.  

 (dowód: akta kontroli str. 81-98, 140-505a, 508, 528-537, 561-562, 576, 585-586, 

588-592) 

7. W szkolnych gabinetach stomatologicznych, które objęto kontrolą, nie udzielano 

i nie rozliczano z LOW NFZ profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla 

dzieci i młodzieży, wskazanych w załączniku nr 10 do rozporządzenia MZ w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Lekarze 

stomatolodzy wykonywali świadczenia oznaczone kodami: 23.0101 (badanie 

lekarskie stomatologiczne obejmujące również instruktaż higieny jamy ustnej), 

23.0102 (badanie lekarskie kontrolne), 23.1003 (zabezpieczenie profilaktyczne 

bruzd lakiem szczelinowym), 23.1006 (lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego). 

Nie realizowano profilaktycznych badań stomatologicznych dla dzieci w 7 i 10 roku 

życia oraz dla młodzieży w 12, 13 i 16 roku życia, obejmujących między innymi:  

 ocenę stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW15 

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 IOTN16. 

 (dowód: akta kontroli str. 140-505, 525-527) 

8. W indywidualnej dokumentacji medycznej 100 wybranych losowo pacjentów 

(po 20 z każdego badanego gabinetu stomatologicznego) wpisy były dokonywane 

w dniu udzielenia świadczenia, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. 

Nie numerowano stron indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów. 

Dokumentacja zawierała: nazwę podmiotu, nazwę jednostki organizacyjnej 

(gabinetu stomatologicznego), oznaczenie osoby udzielającej świadczeń 

(za wyjątkiem sześciu wpisów w dokumentacji medycznej dwóch pacjentów), datę 

dokonania wpisu i opis udzielonych świadczeń. W ww. dokumentacji nie 

zamieszczono kodów resortowych: podmiotu oraz jednostki organizacyjnej 

(tj. gabinetu stomatologicznego), stanowiących odpowiednio część I i V systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych.  

W dokumentacji indywidualnej, oznaczając pacjenta, zamieszczano jego imię 

i nazwisko oraz numer PESEL. W kartach nie było informacji dotyczących płci, daty 

urodzenia, adresu zamieszkania pacjenta, danych przedstawiciela ustawowego 

(nazwisko i imię, adres zamieszkania). 

W dokumentacji medycznej na diagramach zębowych oznaczano falistą linią złogi 

zębowe (w przypadku, gdy były one usuwane), za wyjątkiem 42 wpisów w kartach 

30 pacjentów, kiedy takich diagramów w ogóle nie zamieszczono. W przypadku 

lakierowania zębów podawano informację o ich krotności.  

(dowód: akta kontroli str. 140-505, 538-543) 

                                                           
15 Wskaźnik określa sumę zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy. 
16 Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych. 
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Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty17, świadczeń stomatologicznych udzielano dzieciom po wyrażeniu 

zgody przez rodziców. W badanej dokumentacji medycznej znajdowały się 

oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na leczenie stomatologiczne dzieci, 

w tym na: profilaktyczne badania stomatologiczne (m.in. przegląd zębów, ocenę 

stanu dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej, przyzębia zgryzu, kwalifikowanie 

do szczegółowej opieki stomatologicznej), profilaktykę próchnicy zębów 

(lakierowanie zębów), leczenie próchnicy zębów mlecznych. Oświadczenia 

te zawierały: czytelne imię i nazwisko rodzica, numer PESEL dziecka, datę złożenia 

oświadczenia oraz podpis rodzica. 

(dowód: akta kontroli str. 506) 

9. Zapewniono odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji medycznej 

i zabezpieczające ją przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, a także przed 

dostępem osób nieuprawnionych. Dokumentację tę przechowywano w metalowych 

szafkach znajdujących się na wyposażeniu szkolnych gabinetów 

stomatologicznych. Zarówno szafki, jak i gabinety, były zamykane na klucz. 

Dokumentację medyczną byłych pacjentów przekazano natomiast do archiwum 

NZOZ MED COMP LEX. 

(dowód: akta kontroli str. 528-537) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Podanie w ofercie z 26 czerwca 2014 r., złożonej w postępowaniu 

konkursowym prowadzonym przez LOW NFZ na udzielanie świadczeń 

ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym. Świadczeniodawca w ofercie wskazał, że 

zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo w gabinecie 

stomatologicznym w SP Nr 10 w Lublinie, podczas gdy gabinet ten był 

zlokalizowany na drugim piętrze budynku, w którym nie było windy oraz innego 

urządzenia technicznego umożliwiającego przemieszczanie się uczniów 

niepełnosprawnych ruchowo pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami 

budynku.  

Działająca z upoważnienia właściciela, K. Książek wyjaśniła, że 

podanie w ofercie zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych 

w gabinecie w SP Nr 10, było wynikiem przeoczenia przy tak dużej liczbie 

gabinetów (13) prowadzonych przez NZOZ MED COMP LEX. Poinformowała, 

że w Szkole tej nie uczą się dzieci niepełnosprawne, a w przypadku 

konieczności przyjęcia pacjentów niepełnosprawnych wszelkie procedury 

postępowania z takimi pacjentami byłyby zapewnione. 

 (dowód: akta kontroli str. 530-531, 561-562, 578-581, 583) 

Wykazanie w ofercie braku barier dla osób niepełnosprawnych w dostępie do 

gabinetu stomatologicznego w SP Nr 10 mogło mieć wpływ na ocenę oferty 

NZOZ MED COMP LEX dokonaną w postępowaniu konkursowym przez LOW 

NFZ18. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 8 

załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU z 2008 r. i 2015 r., może 

rozwiązać umowę w przypadku przedstawienia przez świadczeniodawcę 

nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, 

                                                           
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 125.  

18 Na podstawie zarządzenia Prezesa Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (NFZ poz. 3, ze zm.). 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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mających istotny wpływ na zawarcie umowy w toku postępowania w sprawie 

zawarcia umowy. 

2. Realizacja świadczeń, w czasie wakacji i ferii jedynie poprzez wcześniejsze 

umawianie się na konkretny dzień, była niezgodna z harmonogramem pracy 

(dni i godziny) określonym w załączniku nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz naruszała § 2 pkt 11 tej umowy, według którego 

świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego 

wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Według § 9 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej19, świadczeniodawca udziela 

świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym 

w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.  

3. Nie dokonywanie, przewidzianych w § 9 ust. 2 załącznika ww. rozporządzenia, 

pisemnych zgłoszeń do LOW NFZ przerw w udzielaniu świadczeń 

stomatologicznych w szkolnych gabinetach stomatologicznych w czasie: 

wakacji, ferii oraz świąt. 

K. Książek poinformowała, że w przyszłości zgłoszenia o przerwach w pracy 

szkolnych gabinetów stomatologicznych, w tym w wakacje, ferie oraz w czasie 

przerw świątecznych będą zgłaszane do LOW NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 561-562, 585-586, 588-592) 

4. Indywidualna dokumentacja medyczna nie zwierała pełnego oznaczenia 

świadczeniodawcy, tj. kodów resortowych podmiotu oraz jednostki 

organizacyjnej (gabinetu stomatologicznego), co było niezgodne z § 10 ust. 1 

pkt 1 lit. b i d rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji 

medycznej z 2010 r.20 oraz z 2015 r.21. K. Książek wyjaśniła, że nie 

zamieszczano kodów resortowych przez przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 140-505, 508, 574) 

5. Dokumentacja medyczna pacjentów nie zwierała prawidłowego oznaczenia 

pacjenta, tj. informacji na temat płci, daty urodzenia, adresu miejsca 

zamieszkania, danych przedstawiciela ustawowego (nazwisko i imię, adres 

miejsca zamieszkania), co naruszało § 10 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzeń MZ 

w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej z 2010 r. i 2015 r. w związku 

z art. 25 pkt 1 lit. b), c), d), f) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta22. 

K. Książek wyjaśniła, że nie zawierano powyższych danych w oznaczeniu 

pacjentów, ponieważ dzieci i młodzież korzystająca z usług szkolnych 

gabinetów stomatologicznych była uczniami szkoły, w której znajdował się dany 

gabinet, a dane dotyczące płci, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania 

pacjentów znajdowały się w bazie danych szkoły. Właściciel zobowiązał lekarzy 

do zamieszczania ww. danych dokumentacji medycznej pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 140-505, 508, 574) 

                                                           
19 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). 
20 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 MZ w sprawie 
dokumentacji medycznej z 2010 r.” 
21 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), zwane dalej: „rozporządzeniem MZ w sprawie dokumentacji medycznej 
z 2015 r.” 
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 186, ze zm. (dalej: „ustawa o prawach pacjenta”). 
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6. W indywidualnej dokumentacji medycznej dwóch pacjentów (w przypadku 

sześciu wpisów) nie zawarto oznaczenia osoby udzielającej świadczeń. 

W przypadku pacjenta gabinetu stomatologicznego w SP Nr 10 spośród 15 

wpisów w karcie w pięciu przypadkach nie zawarto oznaczenia osoby 

udzielającej świadczeń, tj. imienia i nazwiska, tytułu zawodowego, uzyskanej 

specjalizacji oraz numeru prawa wykonywania zawodu – umieszczony był tylko 

nieczytelny podpis, natomiast w przypadku pacjenta SP Nr 25 na 29 wpisów 

w jednym przypadku nie zawarto oznaczenia osoby udzielającej świadczeń. 

Było to niezgodne z postanowieniami § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzeń MZ 

w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej z 2010 r. i 2015 r. 

K. Książek wyjaśniła, że niezamieszczenie przedmiotowych danych 

w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów było wynikiem 

niedopatrzenia. Poinformowała, że dane te zostaną niezwłocznie uzupełnione. 

(dowód: akta kontroli str. 140-505, 508, 574) 

7. W indywidualnej dokumentacji medycznej 30 pacjentów (w przypadku 42 wpisów 

dotyczących świadczeń zdrowotnych o wartości 1.537,46 zł) nie wskazano 

problemu zdrowotnego (tj. nie oznaczono istnienia złogów nazębnych), 

co naruszało § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeń MZ w sprawie prowadzenia 

dokumentacji medycznej z 2010 r. i 2015 r. 

K. Książek wyjaśniła, że niezamieszczanie w dokumentacji medycznej 

pacjentów, w niektórych przypadkach informacji na temat problemu 

zdrowotnego, tj. diagramów zębowych z oznaczonymi złogami nazębnymi 

wynikało z nieuwagi lekarzy udzielających świadczeń. Poinformowała, że 

pracownicy zostali zobowiązani do zaznaczania istniejących złogów nazębnych. 

(dowód: akta kontroli str. 140-505, 508, 574) 

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 ocenia23, że NZOZ MED COMP LEX spełniał warunki 

realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku 

życia, dotyczące kwalifikacji personelu i wyposażenia w sprzęt medyczny. 

W postępowaniu konkursowym złożono ofertę niezgodną ze stanem faktycznym 

w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W wakacje w sposób 

systematyczny i ciągły nie realizowano umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w poszczególnych gabinetach stomatologicznych, a przerwy 

w udzielaniu świadczeń nie były zgłaszane do LOW NFZ. Stwierdzono również 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.  

                                                           
23 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: 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. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Wykorzystanie środków publicznych na opiekę 
stomatologiczną dzieci i młodzieży 

1. Świadczenia stomatologiczne zrealizowane na rzecz 100 losowo wybranych 

uczniów: SP Nr 10, SP Nr 25, ZS Nr 8, ZS Nr 12 i Gimnazjum Nr 18 (po 20 z każdej 

szkoły), przedstawione w sprawozdaniach przekazanych do LOW NFZ, wynikały 

z indywidualnej dokumentacji medycznej tych pacjentów. Badanie zarejestrowanych 

świadczeń24 wykazało, że świadczenia te zostały potwierdzone zapisami 

w indywidualnej dokumentacji medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 140-505) 

2. W szkolnych gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez NZOZ MED 

COMP LEX, które objęto badaniem była prowadzona dokumentacja zbiorcza 

pacjentów w formie sprawozdań dziennych z realizacji umowy z LOW NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 508) 

3. Świadczeniodawca zawarł w badanym okresie trzy umowy z Urzędem Miasta 

Lublin (dalej „UM”) na realizację Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów 

uczęszczających do siedmiu placówek oświatowo-wychowawczych na terenie 

Miasta Lublin25. Otrzymane w latach 2014-2016 z UM środki finansowe na 

realizację ww. Programu dla uczniów uczęszczających do pięciu szkół objętych 

badaniem wynosiły ogółem 137.250 zł (z tego: 45.600 zł w 2014 r., 44.250 zł 

w 2015 r. i 47.400 zł w 2016 r.) i zostały wykorzystane w całości. Według 

sprawozdań końcowych z realizacji ww. Programu, które zostały złożone do UM, 

na badania lekarskie stomatologiczne przeznaczono 3.837 zł, na leczenie choroby 

próchnicy zębów 113.301 zł, na znieczulenia 26.880 zł i na profilaktykę 

stomatologiczną 154 zł. W sprawozdaniach końcowych z realizacji Programu 

wykazano wykonane świadczenia stomatologiczne łącznie w wysokości 6.922 zł 

ponad limit kwotowy ustalony w umowach z UM.  

Ogółem w ramach ww. Programu w latach 2014-2016 w pięciu gabinetach 

stomatologicznych objętych badaniem, udzielono świadczeń stomatologicznych 

1.017 uczniom26. Świadczenia te były udzielane w okresach: od 1 kwietnia do 18 

czerwca w 2014 r., od 1 kwietnia do 24 czerwca 2015 r. i od 11 kwietnia do 24 

czerwca 2016 r.. Sprawozdania końcowe z realizacji ww. Programu zostały 

przekazane przez Świadczeniodawcę do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

UM. 

K. Książek wyjaśniła, że na podstawie umów zawartych z UM na realizację 

Programu w pierwszej kolejności leczono próchnicę zębów. Wynikało to z potrzeb 

pacjentów zgłaszających się do szkolnych gabinetów stomatologicznych oraz z 

ocen stanu uzębienia dokonywanych przez lekarzy stomatologów. W ocenie lekarzy 

ważniejszym i pilniejszym działaniem było wyleczenie zębów, niż np. ich lakowanie. 

Poinformowała, że umowy z UM były realizowane w okresie od kwietnia do czerwca 

danego roku, tj. do wyczerpania środków przyznanych przez UM.  

                                                           
24 Badaniem objęto następujące świadczenia: badanie lekarskie stomatologiczne obejmujące instruktaż higieny jamy ustnej, 
badanie lekarskie kontrolne, zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym, lakierowanie zębów. 
25 Były to następujące umowy: Nr 172/ZSS/14 z dnia 28 marca 2014 r. na realizację Programu profilaktyki próchnicy zębów 
dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Lublin w 2014 r. w okresie od dnia 
1 kwietnia do dnia 30 listopada, Nr 189/ZSS z dnia 9 marca 2015 r. na realizację ww. Programu w 2015 r. w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada i Nr 283/ZSS/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. na realizację ww. Programu w 2016 r. w okresie od 
11 kwietnia do 30 listopada. 
26 Liczba ta wynika ze sprawozdań końcowych z realizacji Programu i w liczbie tej zawierają się również uczniowie, którym 
wykonano świadczenia ponad limit środków przyznanych przez UM. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Porównanie ewidencji uczniów, którym w latach 2014-2016 udzielono świadczeń 

stomatologicznych na podstawie umów zawartych przez NZOZ MED COMP LEX 

z UM z dokumentacją medyczną 100 wybranych losowo pacjentów, którym 

udzielono w ww. latach świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy zawartej 

z LOW NFZ wykazało, że trzem uczniom udzielono świadczeń stomatologicznych, 

zarówno na podstawie umowy z UM, jak i umowy z LOW NFZ. Świadczenia te były 

jednak udzielane w różnych dniach w odstępstwach czasowych wynoszących od 49 

do 192 dni. Świadczenia udzielone tym trzem uczniom na podstawie umowy z LOW 

NFZ obejmowały: badanie kontrolne jamy ustnej (23.0102), lakierowanie zębów 

(23.1006) i usunięcie złogów nazębnych (23.1602), natomiast świadczenia 

udzielone na podstawie umowy z UM: badanie kontrolne (23.0101), całkowite 

opracowanie ubytków (23.1503 i 23.1504) oraz znieczulenie miejscowe (23.0402). 

(dowód: akta kontroli str. 310-313, 418-433, 505, 544-558, 563-572, 585-586) 

4. W pięciu szkolnych gabinetach stomatologicznych, które objęto badaniem, 

świadczenia zostały udzielone: 

- w roku szkolnym 2014-2015 - 1.807 uczniom, tj. 77,8% wszystkich uczniów 

uczęszczających do tych szkół (2.322); 

- w roku szkolnym 2015/2016 – 1.598 uczniom, tj. 61,7% wszystkich uczniów 

uczęszczających do tych szkół (2.590). 

 K. Książek wyjaśniła, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, każdy rodzic był 

informowany o możliwości skorzystania z gabinetu stomatologicznego oraz 

o rodzaju świadczeń wykonywanych w danym gabinecie. Poinformowała, że 

niekorzystanie przez część dzieci ze świadczeń w szkolnych gabinetach 

stomatologicznych wynikało z utrzymującego się wśród rodziców poglądu, że nie 

ma potrzeby profilaktyki stomatologicznej, w tym leczenia zębów mlecznych u 

dzieci, a także z faktu, że część dzieci i młodzieży korzystała z usług innych lekarzy 

stomatologów, np. w przychodniach rodzinnych lub prywatnych. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105, 121-127, 561-562) 

5. Według K. Książek, planowanie udzielania świadczeń stomatologicznych 

polegało na wstępnym badaniu stomatologicznym przeprowadzonym wśród 

wszystkich uczniów danej szkoły posiadających zgodę rodziców, następnie spośród 

przebadanych pacjentów wybrane zostały osoby wymagające dalszego leczenia. 

Potrzebę taką zgłaszano do wychowawcy danej klasy, który następnie przekazywał 

informację rodzicom, a pacjentom tym systematycznie udzielano świadczeń 

stomatologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105) 

Świadczeniodawca nie dokonywał oceny stanu uzębienia dzieci i młodzieży 

za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW/puw27 dla zębów stałych 

i mlecznych oraz oceny stanu tkanek przyzębia, ponieważ w badanym okresie 

nie wykonywał i nie rozliczał profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla 

dzieci i młodzieży, określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia MZ w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 140-505, 538-543) 

 

 

                                                           
27 Suma zębów z próchnicą - P, usuniętych z powodu próchnicy - U, wypełnionych z powodu próchnicy - W.  
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6. K. Książek na pytanie, czy prowadzono analizy stanu uzębienia dzieci i młodzieży 

korzystających ze szkolnych gabinetów stomatologicznych wyjaśniła, że „każdego 

roku szkolnego po przebadaniu wszystkich uczniów wyniki badań były 

konsultowane i na bieżąco przekazywane w formie ustnej rodzicom dzieci 

wymagających dalszego leczenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105) 

Według K. Książek „frekwencja próchnicy zębów mlecznych kształtuje się 

na poziomie 65%, natomiast zębów stałych na poziomie 97%. Jedynie 3% dzieci nie 

ma czynnych ognisk próchnicy. Celem zmniejszenia wartości próchnicy należy 

dążyć do poprawy systematyczności i kompleksowości opieki stomatologicznej 

nad dziećmi stosując metody profilaktyczne oraz obligatoryjne wizyty kontrolne. 

Zęby z próchnicą aktywną, w tym zęby mleczne należy leczyć zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami. Bardzo istotnymi czynnikami wpływającymi na stan uzębienia 

dzieci i młodzieży jest m.in.: żywienie, nawyki w zakresie higieny jamy ustnej, 

edukacja zdrowotna oraz środowisko, w jakim dziecko dorasta”. Wyjaśniła, 

że „czynnikiem utrudniającym realizację świadczeń stomatologicznych jest, 

m.in. mały odsetek rodziców podejmujących współpracę ze szkolnym gabinetem 

stomatologicznym celem udzielenia przede wszystkim świadczeń profilaktycznych, 

a w dalszym etapie świadczeń leczniczych. Zachowanie takie wynika najczęściej 

z niskiej świadomości rodziców na temat zabezpieczenia podstawowych potrzeb 

zdrowotnych w zakresie higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Dodatkowym 

czynnikiem utrudniającym realizację świadczeń stomatologicznych wśród dzieci jest 

utrudniona współpraca z małymi pacjentami, którzy wymagają poświęcenia większej 

uwagi i cierpliwości niż pacjenci dorośli”.  

(dowód: akta kontroli str. 104-105) 

7. NZOZ MED COMP LEX miał zawarte umowy najmu pomieszczeń na gabinety 

stomatologiczne z dyrektorami szkół, w których znajdowały się te gabinety. Były 

to umowy zawarte na czas określony, a wysokość ustalonej opłaty za najem tych 

pomieszczeń była zróżnicowana i w zależności od szkoły wynosiła od 25 zł w SP 

Nr 10 do 100 zł brutto miesięcznie w ZS nr 12. W umowach znajdowało się, 

m.in. zastrzeżenie, że wynajmowane pomieszczenia mogą być wykorzystywane 

wyłącznie na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 509-521) 

8. Lekarze dentyści świadczący usługi stomatologiczne w szkołach, w których 

znajdowały się gabinety stomatologiczne objęte badaniem współpracowali 

z dyrektorami tych szkół. M.in. organizowano pokazy prawidłowego szczotkowania 

zębów, prezentacje w formie animacji, jak prawidłowo dbać o stan higieny jamy 

ustnej, były one połączone z konkursami i nagrodami dla dzieci (pasty, szczoteczki, 

naklejki). Zarówno dyrektorzy szkół, jak i przewodniczący rad rodziców w tych 

szkołach pozytywnie ocenili fakt funkcjonowania w ich szkołach gabinetu 

stomatologicznego i skuteczność sprawowanej w nim opieki. Wskazali na korzyści 

dla szkoły i rodziców z tego wynikające, w tym m.in. na: możliwość korzystania 

z pomocy stomatologa w nagłych przypadkach; możliwość indywidualnej konsultacji 

dot. skutecznych metod higieny jamy ustnej; możliwość systematycznego 

kontrolowania stanu uzębienia i zabezpieczenia przeciw-próchnicowego poprzez 

lakowanie, możliwość leczenia zębów i konsultowania przez rodziców 

ze stomatologiem stanu uzębienia swojego dziecka. Nie bez znaczenia dla szkoły 

i rodziców, jak wskazali był fakt, że opieka stomatologiczna była świadczona 

bezpłatnie i na miejscu w szkole, przez co uczniowie nie musieli być zwalniani 
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na wizyty w innych gabinetach stomatologicznych na terenie miasta Lublin, 

a rodzice mogli zaoszczędzić czas i pieniądze. 

W okresie kontrolowanym nie zarejestrowano skarg rodziców i uczniów 

na działalność szkolnego gabinetu stomatologicznego a rady rodziców nie 

występowały do Prezydenta Miasta i Kuratorium Oświaty w Lublinie z wnioskami 

i opiniami w zakresie funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych 

i prowadzonej przez lekarzy dentystów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105, 111-116, 121-127) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność NZOZ MED COMP LEX 

w badanym 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 Kontroli28, wnosi o: 

1. Wykazywanie w ofertach składanych w postępowaniach konkursowych danych 

zgodnych ze stanem faktycznym. 

2. Realizowanie świadczeń w szkolnych gabinetach stomatologicznych zgodnie 

z harmonogramem ustalonym w umowie z LOW NFZ oraz terminowe, pisemne 

powiadamianie LOW NFZ o planowanych przerwach w udzielaniu świadczeń. 

3. Stosowanie w indywidualnej dokumentacji medycznej kompletnych, 

wymaganych oznaczeń świadczeniodawcy i pacjenta. 

4. Zamieszczanie w dokumentacji medycznej informacji o problemie zdrowotnym 

w przypadku rozliczania procedury usuwania złogów nazębnych. 

 

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 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. 

                                                           
28 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. (dalej „ustawa o NIK”).s 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 
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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. 
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