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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 (do zakończenia czynności kontrolnych) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/127/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

New Investment s.c. M. Czamara i I. Lipińska (dalej: Spółka); ul. Relaksowa 23/24, 
20-819 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Magdalena Czamara, Izabela Lipińska 
 (dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: prawidłowa realizacja świadczeń 
ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zakresie 
profilaktyki, spełnienie wymaganych warunków realizacji tych świadczeń, 
dotyczących kwalifikacji personelu i wyposażenia w sprzęt medyczny, wykorzystanie 
w pełnej wysokości środków na opiekę stomatologiczną, potwierdzanie 
wykonywanych świadczeń profilaktycznych wpisami w indywidualnej dokumentacji 
pacjentów, współpraca lekarzy stomatologów z rodzicami, pielęgniarkami 
i dyrektorami szkół. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 nieinformowaniu i nieterminowym informowaniu Lubelskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia2 o planowanych przerwach 
w udzielaniu świadczeń w ferie zimowe w 2015 r. oraz w dni wolne od pracy 
w szkołach, związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 

 niepełnym oznaczeniu w dokumentacji indywidualnej podmiotu i pacjenta, 

 niewskazaniu w dokumentacji indywidualnej stwierdzonego problemu 
zdrowotnego, w przypadku 96 badań lekarskich kontrolnych, czterech badań 
lekarskich stomatologicznych i 365 świadczeń usunięcia złogów nazębnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży 

1.1. Spółka zawiązana została w dniu 8 lipca 2013 r. W dniu 9 lipca 2013 r. 
wspólnicy udzielili pełnomocnictwa ogólnego Andrzejowi Czamarze, który 

                                                      
1 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. 
2 Dalej „LOW NFZ”. 
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upoważniony został do składania oświadczeń woli i podejmowania wszelkich 
czynności w imieniu Spółki oraz do reprezentowania i prowadzenia jej spraw.  

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym3, ustanowionym dla podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą pod nazwą New Investment, Spółka prowadziła 
zakład leczniczy „Dental Multi Care”. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 
udzielane były w 10 poradniach stomatologicznych (komórkach organizacyjnych 
zakładu leczniczego), zlokalizowanych w placówkach oświatowych na terenie 
województwa lubelskiego. Regulamin organizacyjny zawierał elementy wskazane 
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej4, w tym 
przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 
dostępności i jakości tych świadczeń oraz organizację i zadania poszczególnych 
poradni. 
Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą5 był zgodny 
ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 5-19, 259-268) 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 
życia Spółka realizowała na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – leczenie stomatologiczne z dnia 30 czerwca 2014 r. (zmienianej 
aneksami). Świadczenia te udzielane były od 1 lipca 2014 r. w dziewięciu 
gabinetach zlokalizowanych w: Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, Szkole 
Podstawowej nr 7 w Świdniku, Zespole Szkół nr 9 w Lublinie, Zespole Szkół 
Plastycznych w Lublinie, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie,  
Gimnazjum nr 14 w Lublinie, Szkole Podstawowej w Trawnikach, Szkole 
Podstawowej w Garbowie, Zespole Szkół w Mętowie. 

(dowód: akta kontroli str. 121-233)     

1.2. Decyzjami z 9 sierpnia 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lublinie stwierdził, że pomieszczenia i urządzenia prowadzonych przez Spółkę 
gabinetów stomatologicznych w: Zespole Szkół nr 9 w Lublinie, Zespole Szkół 
Plastycznych w Lublinie, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, 
Gimnazjum nr 14 w Lublinie, Szkole Podstawowej w Garbowie, Zespole Szkół 
w Mętowie, spełniają wymagania określone dla działalności leczniczej w rodzaju 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku decyzjami z 25 lipca 2013 r. pozytywnie 
zaopiniował warunki techniczne i sanitarne gabinetów stomatologicznych 
mieszczących się w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7 w Świdniku oraz w Szkole 
Podstawowej w Trawnikach. Podczas 14 kontroli, przeprowadzonych w latach 2014-
2016 przez państwową inspekcję sanitarną (co najmniej jednej w każdym 
gabinecie), nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Spółka posiadała zezwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Lublinie na uruchomienie pracowni i stosowanie w gabinetach aparatów 
rentgenowskich. 
Do zakończenia niniejszej kontroli Spółka nie była kontrolowana przez LOW NFZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 20-120, 379) 

1.3. Gabinety stomatologiczne spełniały warunki wymagane do realizacji świadczeń 
ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, 
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

                                                      
3 Tekst z dnia 1 września 2013 r. ze zmianami z 31 października 2016 r. 
4 Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 
5 Księga rejestrowa nr 000000159854 prowadzona przez Wojewodę Lubelskiego – stan na dzień 23 listopada 2016 r.; 
https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/DetailsConfirm?Id=27280. 
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stomatologicznego6 oraz w załączniku nr 3b 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 stomatologiczne7. We wszystkich dziewięciu 
gabinetach świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane były przez lekarzy 
dentystów. W siedmiu gabinetach zatrudniona była pomoc dentystyczna w wymiarze 
½ czasu pracy gabinetu. W każdym gabinecie znajdował się wymagany sprzęt: unit 
stomatologiczny, lampa polimeryzacyjna, skaler, wstrząsarka do amalgamatu, 
a także endometr oraz w sześciu gabinetach aparat RTG. 

W pięciu gabinetach objętych szczegółową kontrolą8, wszystkie urządzenia były 
sprawne i jeden raz w roku poddawane przeglądom technicznym. Wykazane 
w umowie z LOW NFZ z dnia 30 czerwca 2014 r. dane (z uwzględnieniem aneksów 
i zgłoszonych 18 listopada 2016 r. zmian do tej umowy), dotyczące personelu 
udzielającego w gabinetach świadczeń, harmonogramu pracy i sprzętu, były zgodne 
ze stanem faktycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 121-268, 453-457) 

1.4.  W II półroczu 2014 r. Spółka wykonała świadczenia o wartości 296.864 zł, tj. 
równej wartości zakontraktowanej na koniec okresu rozliczeniowego. Wartość 
świadczeń określona w umowie na początek okresu rozliczeniowego wynosiła 
237.096 zł.  
W 2015 r. wartość świadczeń określona w umowie na początek okresu 
rozliczeniowego wynosiła 703.173 zł. Wykonano świadczenia o wartości 642.976 zł, 
tj. o 17 zł wyższej od wartości określonej w umowie na koniec okresu 
rozliczeniowego (642.959 zł). Świadczenia ponad limit wykonano w gabinetach 
w Mętowie (15 zł) i Trawnikach (2 zł).  
W I półroczu 2016 r. wykonano świadczenia o wartości 391.610 zł, tj. o 16.943 zł 
wyższej od określonej w umowie.  

(dowód: akta kontroli str. 269-271)      

W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. w dziewięciu gabinetach 
udzielono świadczeń o łącznej wartości 1.331.450 zł, w tym: profilaktyczne 
świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży określone w załączniku nr 10 
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych9 o wartości 16.382 zł, 
co stanowiło 1,2% wartości wykonanych świadczeń ogółem, świadczenia 
profilaktyczne (badanie lekarskie, konsultacje specjalistyczne, lakierowanie zębów, 
zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym) – o wartości 769.906 zł (57,8%), 
pozostałe świadczenia (leczenie zębów) – o wartości 545.162 zł (40,9%).  
Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży realizowano 
w trzech gabinetach, z pięciu objętych szczegółową kontrolą. Świadczeń tych nie 
udzielano w gabinecie w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie 
(do której uczęszczała młodzież w wieku od 17 do 19 lat) i w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Świdniku. 
Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że wykonywane przez lekarza dentystę w Szkole 
Podstawowej nr 7 w Świdniku badania lekarskie kontrolne i badania lekarskie 
stomatologiczne uważane były za wystarczające do planowania postępowania 
profilaktyczno-leczniczego. Lekarz dentysta w trakcie udzielania tych procedur 
realizował większość wytycznych wynikających z opisu „profilaktycznych świadczeń 
stomatologicznych”, np. kwalifikował do szczególnej opieki stomatologicznej 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 193. Dalej: „rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych”.  
7 Dziennik resortowy NFZ z 2013 r. poz. 77. 
8 Gabinety w: Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku, Zespole Szkół nr 9 w Lublinie, 
Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. 
9 Dalej: profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. 
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w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego, wykrywał nieprawidłowości 
zgryzu, kwalifikował do profesjonalnej profilaktyki fluorkowej. Lekarz dentysta 
„profilaktyczne świadczenia stomatologiczne” uznał jako służące bardziej do celów 
analizy stanu uzębienia, statystycznych i badawczych.  

 (dowód: akta kontroli str. 272-274, 323-378, 469-470) 

1.5. Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że w latach 2014-2016, planując udzielanie 
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych uwzględniano m.in.: zgodność 
częstotliwości udzielanych świadczeń z warunkami realizacji umowy z NFZ 
na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (np. 
badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy 
ustnej udzielane raz w roku kalendarzowym, badanie lekarskie kontrolne udzielane 
trzy razy w roku kalendarzowym), uzyskanie zgody rodziców na prowadzenie 
profilaktyki stomatologicznej oraz wdrożenia leczenia stomatologicznego, 
informowanie podczas każdego badania lekarskiego stomatologicznego oraz 
badania lekarskiego kontrolnego o konieczności szczotkowania zębów pastą 
z fluorem przynajmniej dwukrotnie w ciągu dnia, lakierowanie wszystkich zębów 
stałych do limitów określonych w umowie z NFZ (nie częściej niż 1 raz na kwartał), 
przy braku przeciwskazań do stosowania profilaktyki egzogennej (kontaktowej). 
W ramach współpracy ze szkołami wprowadzono zasadę udzielania świadczeń 
stomatologicznych podczas zajęć dydaktycznych za zgodą dyrekcji szkół 
i nauczycieli.  

 (dowód: akta kontroli str. 275, 277-278) 

1.6. Dostępność do świadczeń zapewniona była zgodnie z  „Harmonogramem–
zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – leczenie stomatologiczne. Objęte szczegółową kontrolą gabinety 
czynne były 29 godzin w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 
8.00 do 14.00 (lub od 8.30 do 14.30), w piątki od 8.00 do 13.00 (lub od 8.30 do 
13.30).    

(dowód: akta kontroli str. 206-225, 234-268)  

W latach 2014-2016 w szkolnych gabinetach stomatologicznych nie realizowano 
świadczeń w czasie przerw w pracy szkół. Powiadomienia o planowanych 
przerwach w udzielaniu świadczeń w okresie wakacji Spółka złożyła w LOW NFZ: 
30 czerwca 2014 r. – powiadomienie o przerwie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r., 
10 czerwca 2015 r. – od 26 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., 10 czerwca 2016 r. – 
od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. O przerwie w okresie ferii zimowych w 2016 r. 
(od 15 do 28 lutego 2016 r.) powiadomiono LOW NFZ 2 lutego 2016 r.   
Spółka nie powiadomiła LOW NFZ o przerwach w udzielaniu świadczeń w ferie 
zimowe w 2015 r. oraz w dni wolne od pracy w szkołach, związane ze świętami 
Bożego Narodzenia (2014, 2015 i 2016 r.) i Wielkanocy (2015 i 2016 r.).   

 (dowód: akta kontroli str. 275, 279, 286-289) 

1.7. Badaniem objęto indywidualną dokumentację medyczną 100 pacjentów, 
korzystających ze świadczeń stomatologicznych w pięciu gabinetach objętych 
szczegółową kontrolą.   
Udzielone profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci w 6, 7, 10 i 12 roku 
życia (67 świadczeń w badanej próbie) obejmowały wszystkie czynności 
wymienione w poz. 7 – 10 załącznika nr 10 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych, m.in.: ocenę stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności 
próchnicy dla zębów mlecznych i stałych, badanie jamy ustnej, kwalifikujące do 
opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia, 
wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, profesjonalną profilaktykę fluorkową. 

 (dowód: akta kontroli str. 273-274, 323-378)  
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1.8. Indywidualna dokumentacja medyczna 100 pacjentów prowadzona była przez 
lekarzy dentystów w formie papierowej i zawierała – zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, 4, 5 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej z 2010 r.10 
oraz z 2015 r.11 – oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, datę 
dokonania wpisu i informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu 
diagnostycznego i  leczniczego.  

Strony dokumentacji stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość i w 86 
przypadkach były ponumerowane. Nie ponumerowano stron 14 dokumentacji, z 20 
skontrolowanych w gabinecie zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 3 
w Świdniku. Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że nieponumerowanie stron stanowiło 
niedopatrzenie. Numerację uzupełniono w trakcie kontroli NIK.  

Dokumentacja oznaczona była pieczęcią zawierającą nazwę jednostki 
organizacyjnej zakładu leczniczego (Dental Multi Care), adres miejsca udzielania 
świadczeń – gabinetu stomatologicznego, numer telefonu Spółki i regon Spółki. 
Dokumentacja medyczna nie zawierała: nazwy podmiotu leczniczego (New 
Investment s. c. M. Czamara, I. Lipińska), kodu resortowego stanowiącego część 
pierwszą systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych, tj. numeru księgi 
rejestrowej w  rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, kodu 
resortowego stanowiącego część piątą systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych, tj. jednostki organizacyjnej – Dental Multi Care V-01, kodu 
komórki organizacyjnej, stanowiącego część siódmą systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych, tj. gabinetu stomatologicznego.  

Strona tytułowa dokumentacji medycznej zawierała imię i nazwisko pacjenta, 
numer PESEL i klasę do której uczęszczał uczeń. Na kartach nie wpisano: daty 
urodzenia, oznaczenia płci i adresu miejsca zamieszkania pacjenta oraz danych 
przedstawiciela ustawowego. 

W dokumentacji medycznej 100 pacjentów nie zamieszczono i nie dołączono do niej 
oświadczenia pacjenta (przedstawiciela ustawowego) o upoważnieniu osoby bliskiej 
do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz uzyskiwania dokumentacji. 
Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że informację o stanie zdrowia pacjenta uzyskiwał 
wyłącznie osobiście przedstawiciel ustawowy, a oświadczenia są uzupełniane 
na bieżąco. 

Do 80 dokumentacji dołączono pisemne oświadczenia pacjenta (przedstawiciela 
ustawowego) o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń stomatologicznych.  
Pisemnych zgód nie dołączono do 20 dokumentacji medycznych: czterech 
w gabinecie w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, trzech w Zespole Szkół 
nr 9 w Lublinie i 13 w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. 
Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że w 20 ww. przypadkach zgody zostały udzielone 
ustnie. Pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody tych pacjentów (przedstawicieli 
ustawowych) są uzupełniane na bieżąco.  

 (dowód: akta kontroli str. 323-378, 459, 464-465) 

Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana była w zamykanych na klucz 
szafkach, w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem, dostępem osób 
nieupoważnionych i umożliwiający jej wykorzystanie przez lekarzy dentystów. 

                                                      
10 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.”. 
11 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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Dokumentacja zbiorcza prowadzona była w formie sprawozdań dziennych realizacji 
umowy z NFZ, zawierających m.in. dane pacjenta, kod świadczeń i liczbę punktów 
za ich wykonanie.   

(dowód: akta kontroli str. 259-268, 323-378) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Świadczeniodawca nie powiadomił LOW NFZ o planowanych przerwach 
w udzielaniu świadczeń w okresie ferii zimowych w 2015 r. oraz w dni wolne 
od pracy w szkołach, związane ze świętami Bożego Narodzenia w 2014, 2015 
i 2016 r. i Wielkanocy w 2015 i 2016 r.  
Powiadomienia o przerwach w udzielaniu świadczeń w okresie wakacji w 2015 
i 2016 r. oraz w okresie ferii zimowych w 2016 r. Spółka złożyła w LOW NFZ 
w terminie od 13 do 17 dni przed planowanymi przerwami.  

Niepowiadamianie i powiadamianie o przerwach w ww. terminach było 
niezgodne z § 9 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej12 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej13, według którego 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.  

Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że niezgłaszanie przerw i niezachowanie terminu 
spowodowane było niedopatrzeniem i stwierdził, że kolejne przerwy będą 
zgłaszane terminowo.  

  (dowód: akta kontroli str. 275, 279, 286-289, 380-381) 

2. Badana indywidualna dokumentacja medyczna nie zawierała kompletnego 
oznaczenia podmiotu udzielającego świadczeń i pełnego oznaczenia pacjenta.  

W 100 objętych kontrolą kartach stomatologicznych nie podano nazwy podmiotu 
leczniczego, kodu resortowego podmiotu (numeru księgi rejestrowej), kodu 
jednostki organizacyjnej (Dental Multi Care), kodu komórki organizacyjnej 
(gabinetu stomatologicznego). Brakowało również daty urodzenia, oznaczenia 
płci i adresu miejsca zamieszkania pacjenta oraz danych przedstawiciela 
ustawowego, wymaganych w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia. 

Obowiązek zamieszczania ww. danych podmiotu został wskazany w § 10 ust. 1 
pkt 1 lit. a), b), d), e) rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej z 2010 
i 2015 r.  
Według § 10 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzeń w związku z art. 25 pkt 1 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta14, 
dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające 
na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, 
oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, w przypadku gdy 
pacjentem jest osoba małoletnia - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela 
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.  

Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że oznaczenie podmiotu w formie uproszczonej 
zamieszczono poprzez niedopatrzenie, gdyż sądzono, że dane te są 

                                                      
12 Dz. U. Nr 81, poz. 484. Dalej „rozporządzenie w sprawie OWU z 2008 r.” 
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146. Dalej „rozporządzenie w sprawie OWU z 2015 r.” 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 186, ze zm.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wystarczające. W trakcie kontroli NIK sukcesywnie uzupełnianie są karty 
pacjenta z pełnymi danymi oznaczenia podmiotu. Odnośnie oznaczenia 
pacjenta pełnomocnik stwierdził, że oprócz imienia i nazwiska umieszczony jest 
numer PESEL, który określa jednoznacznie datę urodzenia oraz płeć, ponadto 
płeć dziecka określa jego imię. Z tego względu nie powielano tych informacji w 
formie odrębnych adnotacji. Dane przedstawiciela ustawowego oraz adres 
miejsca zamieszkania pacjenta są na bieżąco uzupełniane.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli ww. przepisy jednoznacznie wskazują, że 
oznaczenie pacjenta powinno zawierać, oprócz numeru PESEL oraz imienia 
i nazwiska, także datę urodzenia i oznaczenie płci.    

(dowód: akta kontroli str. 323-378, 458-459, 464) 

NIK zwraca także 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. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia15 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 
 

2. Wykorzystanie środków publicznych na opiekę stomatologiczną 
dzieci i młodzieży 

2.1. W wyniku analizy w 100 dokumentacjach medycznych 1457 zapisów  
udzielonych świadczeń profilaktycznych16 ustalono, że profilaktyka stomatologiczna 
była wykonywana zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.   
Udzielone świadczenia profilaktyczne udokumentowane zostały przez lekarzy 
dentystów wpisami w kartach stomatologicznych w sposób potwierdzający ich 
wykonanie – zawierały oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i datę 
ich wykonania.  
W 992 przypadkach (68,1% objętych kontrolą) zapisy zawierały opisy udzielonych 
świadczeń i rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego.  

(dowód: akta kontroli str. 323-378)  

Po wykonaniu 41 badań lekarskich stomatologicznych (kod 2301010) lekarze 
dentyści nie wpisali w kartach stomatologicznych informacji o przeprowadzonym 
w ramach tego badania instruktażu higieny jamy ustnej.  

Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że w kartach stomatologicznych nie wpisano informacji 
o przeprowadzonym instruktażu higieny jamy ustnej, ponieważ lekarze dentyści 
stwierdzili, że kod danego świadczenia obejmuje jednoznacznie instruktaż higieny 
jamy ustnej. Zgodnie z wytycznymi rozporządzeń w sprawie dokumentacji 
medycznej lekarze dentyści opisują udzielone świadczenia według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Przy 

                                                      
15 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
16 Badaniem objęto: profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży, badanie lekarskie stomatologiczne, 
które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (5.13.00.2301010), badanie lekarskie kontrolne (5.13.00.2301020), 
usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego (5.13.00.2316010), usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 
(5.13.00.2316020), lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego (5.13.00.2310060) i zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem 
szczelinowym (5.13.00.2310030, 5.13.00.2310090). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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tej procedurze zawsze był przeprowadzany instruktaż higieny jamy ustnej. Lekarze 
zostali pouczeni o stosowaniu pełnego opisu udzielonego świadczenia.  

(dowód: akta kontroli, str. 323-354, 459, 465) 

2.2. W badanej próbie 1457 profilaktycznych świadczeń wykazanych do rozliczenia 
z NFZ, 99,7% (1453) świadczeń wynikało z zapisów w indywidualnej dokumentacji 
medycznej.  
Sześć świadczeń rozliczonych z NFZ nie zostało odnotowanych w indywidualnej 
dokumentacji medycznej: 

 w dniu 8.12.2015 r. usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów (39,90 zł) 
pacjentowi w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, 

 w dniu 17.06.2015 r. lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego x 6 (31,50 zł) 
i badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny 
jamy ustnej (11,55 zł) pacjentowi w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku, 

 w dniu 07.06.2016 r. badanie lekarskie kontrolne (11,55 zł) i lakierowanie zębów 
¼ łuku zębowego x 8 (42 zł) pacjentowi w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku, 

 w dniu 09.01.2015 r. badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również 
instruktaż higieny jamy ustnej (10,34 zł) pacjentowi w Zespole Szkół 
Transportowo-Komunikacyjnych. 

Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że świadczeń 9 stycznia i 8 grudnia  2015 r. faktycznie 
nie wykonano. Zostały one omyłkowo wykazane przez informatyka do rozliczenia do 
NFZ. Świadczenia 17 czerwca 2015 r. i 7 czerwca 2016 r. zostały udzielone 
i wykazane w rejestrze przyjęć, lecz przez nieuwagę lekarza dentysty, z powodu 
dużej liczby pacjentów i wizyt rodziców zasięgających informacji, nie odnotowano 
ich udzielenia w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów. Lekarz dentysta 
został pouczony o rzetelnym i właściwym prowadzeniu dokumentacji medycznej. 
W trakcie kontroli NIK wszystkie te świadczenia zgłoszono do usunięcia i w efekcie 
LOW NFZ dokonał stosownych korekt faktur.     

(dowód: akta kontroli str. 323-378, 382-401, 460, 466-468)   

2.3. Spółka realizowała finansowany przez Miasto Lublin Program profilaktyki 
próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-
wychowawczych w Lublinie. 
Umowy o realizację programu profilaktyki (z 28 marca 2014 r., 9 marca 2015 r., 
6 kwietnia 2016 r.) obejmowały: badanie lekarskie stomatologiczne obejmujące 
instruktaż higieny jamy ustnej17, profilaktykę stomatologiczną (w tym zabezpieczenie 
profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym18 oraz lakierowanie zębów ¼ łuku 
zębowego19), leczenie choroby próchnicowej zębów i zabiegi stomatologii 
zachowawczej (całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba), leczenie 
endodontyczne z wypełnieniem kanałów, znieczulenie, rentgenodiagnostykę.  

Otrzymane dofinansowanie (23.300 zł w 2014 r., 53.100 zł w 2015 r. i 56.880 zł 
w 2016 r.) wykorzystane zostało przez Spółkę na świadczenia stomatologiczne 
udzielone łącznie 1.072 uczniom. W okresie od 1 kwietnia do 30 maja 2014 r. 
w ramach ww. programu udzielono świadczeń 208 uczniom trzech szkół, od 
1 kwietnia do 29 maja 2015 r. – 369 uczniom sześciu szkół, od 11 kwietnia do 
20 czerwca 2016 r. – 495 uczniom sześciu szkół.   

(dowód: akta kontroli str. 402-432)    

                                                      
17 Jeden raz w okresie trwania umowy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji medycznej. 
18 Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb (jeden raz w okresie trwania umowy): zębów 
przedtrzonowych dla dzieci od ukończenia 7-go r.ż. do 12-go r.ż., zębów drugich trzonowych dla dzieci i młodzieży od 
ukończenia 7-go r.ż. do 13 r.ż.  
19 Świadczenie dotyczyło wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż jeden raz na kwartał – za każdą ¼ łuku 
zębowego, świadczenie udzielane uczniom, którzy ukończyli 18 r.ż. 
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2.4. Świadczeniami ogólnostomatologicznymi dla dzieci i młodzieży do 18 roku 
życia, w pięciu szkolnych gabinetach objętych było 1.840 uczniów w roku szkolnym 
2014/2015 (tj. 83,5% z 2.203 uczniów tych szkół) i 1.751 uczniów w roku 2015/2016 
(tj. 77,6% z 2.257 uczniów tych szkół)20. 
Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że nieobjęcie opieką stomatologiczną wszystkich 
uczniów wynikało z korzystania części dzieci i młodzieży z usług innych poradni 
stomatologicznych. 

Spółka, realizując świadczenia w gabinetach stomatologicznych w szkołach 
ponadgimnazjalnych, nie posiadała umowy w zakresie świadczeń 
ogólnostomatologicznych i z tego powodu nie objęła opieką pacjentów powyżej 18 
roku życia. Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. w Zespole 
Szkół Plastycznych było odpowiednio 128 i 127 uczniów powyżej 18 roku życia, 
co stanowiło 51,2% i 52% wszystkich uczniów szkoły, a w Zespole Szkół 
Transportowo-Komunikacyjnych – 271 i 289, tj. 70,2% i 71,5% wszystkich uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 284-285, 434, 438, 442, 445, 450, 453-455, 474-477)  

Z analizy wartości zakontraktowanych świadczeń ogólnostomatologicznych dla 
dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w 2015 r., w stosunku do liczby uczniów w danej szkole 
(miejscach realizacji świadczeń) wynika, że wartość ta w poszczególnych miejscach 
była zróżnicowana. W Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku na jednego ucznia 
przypadało 159,87 zł21, w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku – 108,33 zł22, 
w Zespole Szkół nr 9 w Lublinie – 207,64 zł23, w Zespole Szkół Plastycznych 
w Lublinie – 253,30 zł24, w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie 
– 115,87 zł25. 

Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że rozważano możliwość zmiany wartości umowy 
w poszczególnych miejscach realizacji świadczeń, w taki sposób, aby każdy pacjent 
miał możliwość skorzystania ze świadczeń o zbliżonej wartości. Ze względu na 
wykonanie w niektórych gabinetach niższej wartości świadczeń od 
zakontraktowanej, NFZ na koniec roku 2014 i w latach następnych ustalał limity do 
faktycznie wykonanych świadczeń, w ramach całkowitej wartości umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 270-271, 434, 438, 442, 445, 450, 458, 464) 

2.5. Spółka nie analizowała stanu uzębienia dzieci i młodzieży korzystających ze 
szkolnych gabinetów stomatologicznych. Świadczeniodawca planował 
przeprowadzenie takiej analizy po realizacji trzyletniej umowy z NFZ.  
Pełnomocnik Spółki stwierdził m.in., że stan uzębienia dzieci i młodzieży 
korzystających ze szkolnych gabinetów zależy od wiedzy pacjenta (opiekuna 
prawnego) o profilaktyce próchnicy, na którą składają się podstawowe nawyki 
higieniczne oraz przestrzeganie zaleceń dietetycznych. W latach 2014–2016 
w ramach profilaktycznych świadczeń stomatologicznych oceniano między innymi 
wskaźnik intensywności próchnicy puw26 dla zębów mlecznych oraz wskaźnik PUW 
dla zębów stałych. Wskaźnik puw był wysoki, świadczył o dużym nasileniu próchnicy 
w tej populacji dzieci. W trakcie działań profilaktycznych przeprowadzane było 
każdorazowo badanie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, podczas którego 

                                                      
20 W roku szkolnym 2014/2015 w gabinecie:  Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku objęto świadczeniami 396 osób , liczba 
uczniów w szkole – 470, Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku - 499, liczba uczniów 744, Zespole Szkół nr 9 w Lublinie - 363, 
liczba uczniów 353, Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie - 384, liczba uczniów 250, Zespole Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie - 198, liczba uczniów 386. W roku szkolnym 2015/2016 w gabinecie: Szkole Podstawowej nr 3 
w Świdniku objęto świadczeniami 437 osób,  liczba uczniów – 440, Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku - 425, liczba uczniów 
796, Zespole Szkół nr 9 w Lublinie - 388, liczba uczniów 373, Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie - 322, liczba uczniów 
244, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie - 179, liczba uczniów 404. 
21 Wartość zakontraktowanych świadczeń w 2015 r. – 75.141 zł, liczba uczniów w dniu 1.01.2015 r. – 470. 
22 Wartość zakontraktowanych świadczeń w 2015 r. – 80.599 zł, liczba uczniów w dniu 1.01.2015 r. – 744. 
23 Wartość zakontraktowanych świadczeń w 2015 r. – 73.297 zł, liczba uczniów w dniu 1.01.2015 r. – 353. 
24 Wartość zakontraktowanych świadczeń w 2015 r. – 63.325 zł, liczba uczniów w dniu 1.01.2015 r. – 250. 
25 Wartość zakontraktowanych świadczeń w 2015 r. – 44.725 zł, liczba uczniów w dniu 1.01.2015 r. – 386. 
26 Wskaźnik określa sumę zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy. 
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informowano o konieczności regularnego szczotkowania zębów pastą z fluorem. 
Dwuipółletni okres działalności medycznej w placówkach oświatowych jest, zdaniem 
pełnomocnika, za krótki, aby jednoznacznie stwierdzić zmiany wskaźnika PUW dla 
zębów stałych. W związku z działaniami profilaktycznymi i leczniczymi należy 
przyjąć, że PUW dla zębów stałych ulega zmianie – poziom natężenia próchnicy 
zmniejsza się. Według pełnomocnika stan uzębienia dzieci i młodzieży w dużej 
mierze jest uzależniony od objęcia pacjenta opieką stomatologiczną w poprzedniej 
szkole. U większości uczniów, którzy nie byli objęci tą opieką, poziom natężenia 
próchnicy jest wyższy, a świadomość nawyków regularnej higieny jamy ustnej jest 
zaniżona. Możliwość korzystania ze stacjonarnej opieki dentystycznej w placówkach 
oświatowych motywuje uczniów do poprawy higieny jamy ustnej, powoduje wzrost 
ich świadomości prozdrowotnej i sprzyja poprawie stanu uzębienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 275, 283-284, 323-378) 

2.6. Spółka zawarła z dyrektorami dziewięciu szkół umowy najmu pomieszczeń na 
prowadzenie gabinetów stomatologicznych. Podpisanie umów poprzedzone było 
kierowanymi do dyrektorów prośbami, zawierającymi informacje o realizacji w tych 
gabinetach świadczeń stomatologicznych w ramach kontraktu z NFZ. Z treści umów 
najmu wynika, że w szkolnych gabinetach świadczona będzie bezpłatna opieka 
stomatologiczna dla dzieci i młodzieży szkoły.   

(dowód: akta kontroli str. 275, 279, 290-322) 

Z informacji dyrektorów szkół wynika, że zarówno szkoły, jak i rodzice pozytywnie 
oceniają opiekę stomatologiczną w szkolnych gabinetach. Wśród korzyści 
z funkcjonowania gabinetów w szkołach wskazywano bezpłatną, stałą opiekę 
stomatologiczną i dostępność lekarza dentysty w godzinach pracy szkół.  
Przewodniczący Rady Rodziców szkół stwierdzili, że nie występowano z wnioskami 
i opiniami do dyrektorów szkół, Prezydenta Lublina, Burmistrza Świdnika oraz 
Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie funkcjonowania gabinetów w szkołach 
i prowadzenia przez lekarzy dentystów profilaktycznej opieki zdrowotnej. Opieka 
stomatologiczna w szkołach nie budziła zastrzeżeń rodziców.  

(dowód: akta kontroli str. 433-452) 

2.7. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą27 
lekarze dentyści współpracowali z pielęgniarkami szkolnymi, rodzicami i dyrektorami 
szkół.  

Współpraca z pielęgniarkami szkolnymi polegała na uzgadnianiu terminów 
profilaktyki fluorkowej, wymianie informacji o zdrowiu ucznia, wzajemnym 
konsultowaniu wad zgryzu i urazów nabytych w szkole w obrębie jamy ustnej. 
Rodzice uczniów otrzymywali druki na wyrażenie zgody na prowadzenie profilaktyki 
stomatologicznej oraz wdrożenia leczenia stomatologicznego. Informacje o stanie 
jamy ustnej pacjenta przekazywano rodzicom ustnie.   
Współpraca lekarzy dentystów z pracownikami szkoły polegała na uzyskiwaniu, 
w celu usprawnienia działania poradni stomatologicznej, zgody na udzielanie 
świadczeń podczas zajęć dydaktycznych. Uzgadniano także możliwość korzystania 
ze świadczeń przez pacjentów spoza szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 275-283, 433-450, 453, 456, 458, 462, 471-473) 

2.8. W badanym okresie cena jednostki rozliczeniowej na zakontraktowane 
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 
wynosiła, w zależności od miejsca udzielania świadczeń, 0,94 zł lub 1,05 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 121-231)  

                                                      
27 Dz. U. Nr 139, poz. 1133. 
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Zdaniem świadczeniodawcy optymalna wartość jednostki rozliczeniowej świadczeń 
ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., uwzględniająca wszystkie 
koszty realizacji świadczeń ponoszone w gabinecie oraz nakład pracy lekarza 
i pomocy stomatologicznej, powinna uwzględniać przelicznik 1,8 w stosunku do 
świadczeń ogólnostomatologicznych. Świadczeniodawca przeprowadził analizę 
kosztów poszczególnych materiałów używanych do wypełnienia ubytków. Koszt 
materiałowy (bez kosztów ogólnych i  kosztu pracy lekarza) wypełnienia jednego 
ubytku materiałem światłoutwardzalnym wynosi 16 zł i glasjonomerem – 16 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 458, 463) 
  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W 465 przypadkach w dokumentacji indywidualnej (31,9% badanej próby zapisów 
w kartach stomatologicznych) nie zawarto informacji dotyczącej problemu 
zdrowotnego, co było niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b) rozporządzeń w sprawie 
dokumentacji medycznej z 2010 r. i 2015 r.  

Nie udokumentowano na diagramach zębowych (lub opisowo) wyników 96 badań 
lekarskich kontrolnych (992,64 zł) o kodzie 2301020 (54 udzielonych w Zespole 
Szkół nr 9 w Lublinie i 42 udzielonych w Zespole Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie) oraz czterech badań lekarskich stomatologicznych 
(41,36 zł) o kodzie 2301010 udzielonych w Zespole Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie. W 365 przypadkach usunięcia złogów nazębnych 
(5.953,10 zł) nie oznaczono na diagramie istnienia złogów. 

Pełnomocnik Spółki wyjaśnił, że nie udokumentowano wyników 96 badań lekarskich 
kontrolnych, ponieważ lekarze dentyści nie stwierdzili zmian w obrębie jamy ustnej 
w stosunku do poprzedniego badania, które zawierało diagram z pełnym opisem 
stanu uzębienia pacjenta. Każdorazowo lekarze dentyści wykonywali rzetelny 
przegląd jamy ustnej, przekazywali zalecenia dotyczące zabiegów higienicznych, 
konieczności podjęcia leczenia lub konsultacji z lekarzem specjalistą. Lekarze 
zostali pouczeni o obligatoryjnym stosowaniu diagramów przy tej procedurze oraz 
ewentualnych adnotacjach w formie pisemnej. Nieudokumentowanie wyników 
czterech badań lekarskich stomatologicznych wynikało z niedopatrzenia. 
Świadczenia te zostały wykonane zgodnie z warunkami ich realizacji, a informacje 
niezwłocznie uzupełnione. Odnośnie do nieoznaczenia na diagramach istnienia 
złogów, pełnomocnik wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
dokumentacji medycznej lekarze dentyści świadczenia te opisywali według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. 
Procedury usunięcia złogów nie były dokumentowane w sposób graficzny, ponieważ 
dotyczyły całej grupy zębów stałych z danej części ½ łuku zębowego lub wszystkich 
zębów stałych, a nie ściśle określonych. Wykonanie tych procedur było 
udokumentowane w formie pisemnej. Lekarze dentyści zostali pouczeni 
o dokumentowaniu na diagramach występowania złogów bez względu na ilość 
zębów poddanych tym procedurom. Wykonywane na bieżąco procedury usunięcia 
złogów są na diagramach powierzchniowych oznaczane linią falistą. 

 (dowód: akta kontroli str. 323-378, 459, 465-466) 

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

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli28, wnosi o: 

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

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

3. Zamieszczanie w dokumentacji medycznej informacji o problemie zdrowotnym, 
każdorazowo w przypadku badania lekarskiego i 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 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. 

 

Lublin, dnia    23 lutego 2017 r. 

 
 

Kontroler 
 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Jacek Romanowski 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

 

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

Podpis 

 

Podpis 

 

 

 
 

 

                                                      
28 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania  
NIK o sposobie 
wykorzystania uwagi 
i wykonania wniosków 


