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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/058 – „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym”. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/117/2017 z dnia 28 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Ucznia” Spółka Cywilna, 11-500 
Giżycko,  ul. Wodociągowa 8 (dalej: „Spółka”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zofia Komarowska, wyznaczona do reprezentacji Spółki zgodnie z jej umową. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W latach 2015-2017 Spółka zapewniała pełną dostępność udzielanych świadczeń 
zdrowotnych dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Miasta  
i Gminy Giżycko oraz prowadziła skuteczne działania profilaktyki zdrowotnej i opieki 
pielęgniarskiej na rzecz uczniów, w tym dotyczące organizacji i zakresu udzielanych 
świadczeń na rzecz tej opieki. Wśród działań i świadczeń udzielanych w ramach 
kontraktu z NFZ, Spółka zapewniła wszystkim uczniom szkół objętych opieką dostęp 
do świadczeń profilaktycznych w wymaganym wymiarze i edukację zdrowotną na 
podstawie porozumień zawartych ze szkołami. Spółka utworzyła zakład leczniczy 
Centrum Profilaktyki Szkolnej („CPS”), który swoimi usługami obejmował wszystkich 
uczniów szkół w Giżycku. Usługi te dotyczyły badań przesiewowych, kierowania na 
badania bilansowe, przeprowadzania fluoryzacji zębów oraz informowania rodziców 
o terminach i miejscu obowiązkowych szczepień ochronnych. Wszystkie pielęgniarki 
CPS posiadały odpowiednie kwalifikacje i brały udział w szkoleniach zawodowych. 
Świadczenia zdrowotne udzielane były w gabinetach pielęgniarskich spełniających 
standardy higieniczno-sanitarne i wyposażonych w niezbędny sprzęt i leki, w tym 
zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie gabinety prowadzone przez 
CPS były poddane kontroli inspekcji sanitarnej. W ramach umowy Spółka 
przestrzegała standardów NFZ i obowiązków rejestrowych, terminowo zgłaszała 
zmiany w grafikach pracy gabinetów i zasobach kadrowych, a otrzymane środki 
finansowe rozliczała według stawek określonych umową.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. W okresie objętym kontrolą2 Spółka realizowała zadania związane ze stałą opieką 
zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu Miasta i Gminy Giżycko. 
Zgodnie z umową Spółki utworzonej 18 sierpnia 1999 r., jej celem było świadczenie 
usług w zakresie pielęgniarstwa i medycyny szkolnej na rzecz dzieci i młodzieży  
w szkołach i placówce oświatowej oraz innych usług medycznych w granicach 
określonych prawem i nie wymagających koncesji. Celem realizacji tych zadań  
Spółka powołała zakład CPS, w którego statucie określiła następujące zadania: 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna, albo ocenę 
opisową. 
2 Lata 2015-2017 (do czasu kontroli). 
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– rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych uczniów oraz planowanie 
i realizacja edukacji zdrowotnej uczniów, nauczycieli i rodziców, 

– pomoc w nagłych wypadkach uczniom i pracownikom szkół oraz wykonywanie 
i interpretacja badań przesiewowych, 

– udział w organizacji szczepień ochronnych i profilaktycznych badań lekarskich 
oraz wykorzystanie wyników tych badań i promocja zdrowia, 

– sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi oraz 
bezpieczeństwa w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str. 6-16, 55-60) 

Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej3, Spółka nadała CPS regulamin 
organizacyjny, w którym określiła sposób oraz warunki realizacji ww. świadczeń 
zdrowotnych, udzielanych bezpłatnie przez pielęgniarki szkolne w ramach POZ4, 
wynikających z kompetencji zawodowych pielęgniarek i środowiska nauczania oraz 
organizowanych w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych 
opieką, z uwzględnieniem zasad NFZ, rozkładu lekcji i harmonogramu pracy. Zakres 
świadczeń był zgodny z umową Spółki i statutem CPS. W sprawach 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, do reprezentowania i składania 
oświadczeń woli Spółki jej wspólnicy uprawnili 2 osoby, w tym kierownika CPS.  
W zakresie wykonywanej działalności Spółka nie posiadała zaświadczeń  
i certyfikatów w zakresie standardów jakościowych i akredytacyjnych, o których 
mowa w ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia5 oraz nie występowała o ich 
potwierdzenie do właściwego ministra. 

(dowód: akta kontroli str. 17-54, 87-89) 

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla 
podmiotów leczniczych, w latach 2015-2017 (do zakończenia niniejszej kontroli)  
na terenie szkół objętych opieką CPS funkcjonowało 12 gabinetów pielęgniarskich, 
w których na podstawie umowy z NFZ udzielane były ww. świadczenia medyczne. 
W umowie tej dokonano 17 zmian, z których 9 dotyczyło warunków udzielania 
świadczeń, a 8 zasobu kadr i harmonogramu udzielania świadczeń. Wszystkie 
zmiany zostały zgłoszone do ww. rejestru i uznane przez NFZ. Zgodnie z umową, 
pielęgniarki udzielały świadczeń medycznych w tych gabinetach od poniedziałku do 
piątku przez 6-8 godzin dziennie, tj. od 7:30 do 15:30 lub od 7:00 do 15:00 (w piątki 
7:00 - 12:00), zapewniając ciągłość udzielania tych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 29-41, 61-88, 176-185, 204-274) 

2. W zakresie sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną,  
w okresie objętym kontrolą Spółka dysponowała 6 pielęgniarkami i 3 higienistkami 
szkolnymi (wspólnicy Spółki), które zgodnie z art. 5 pkt 25 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej6 oraz zarządzeniami Prezesa NFZ posiadały niezbędne 
kwalifikacje, w tym prawo wykonywania zawodu i ukończoną odpowiednią szkołę 
medyczną. Ponadto, w ww. okresie osoby te brały udział w szkoleniach 
aktualizujących wiedzę medyczną. Wszystkie pielęgniarki i higienistki były wpisane 
do właściwej ewidencji działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 29, 57,176, 262-276, 337-339) 

Według zasobów zgłoszonych do umowy z NFZ, dla potrzeb każdego z 12 gabinetów 
pielęgniarskich Spółka dysponowała sprzętem medycznym i produktami leczniczymi 
wymaganymi rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

                                                      
3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.). 
4 Podstawowa Opieka Zdrowotna. 
5 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135). 
6 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.). 
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POZ7, w tym zestawem przeciwwstrząsowym, aparatem do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, stetoskopem lekarskim, tablicami do badania ostrości wzroku  
i apteczką pierwszej pomocy oraz pozostałym wyposażeniem. Wszystkie gabinety 
były zlokalizowane na terenie szkół, z którymi zakład CPS zawarł umowy użyczenia 
lub najmu lokalu dla potrzeb udzielania świadczeń pielęgniarskich na rzecz dzieci,  
młodzieży i nauczycieli. Wielkość gabinetów pielęgniarskich (8-20 m²) zapewniała 
ich funkcjonalność. Spółka zapewniła także odbiór i transport do miejsca utylizacji 
odpadów medycznych powstających w gabinetach pielęgniarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 87-88, 277-326, 357-358) 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ8, wszystkie 
szkolne gabinety pielęgniarskie uzyskały pozytywną opinię PPIS9 w 2007 r. oraz 
ponownie 2 gabinety po ich modernizacji w latach 2011-2012. 

(dowód: akta kontroli str. 186-203) 

W wyniku oględzin 6 gabinetów pielęgniarskich prowadzonych przez CPS (50%),  
w tym 2 w szkołach średnich i 4 szkołach podstawowych, ustalono, że były one: 

– zlokalizowane na terenie szkoły (parter lub I piętro) i posiadały odpowiednią 
powierzchnię użytkową (12-19 m²), odpowiednie oświetlenie (okno, lampy 
jarzeniowe) oraz łatwo zmywalne podłogi (terakota, panele, wykładzina PVC)  
i wymalowane ściany z lamperią lub glazurą do wysokości 2m; 

– odpowiednio oznakowane i wyposażone w informacje NFZ dotyczące praw 
pacjentów oraz godzin pracy pielęgniarek (w widocznym miejscu); 

– wyposażone w niezbędne meble, umywalkę z dozownikami środków 
dezynfekcyjnych, urządzenia i sprzęt medyczny, zestaw przeciwwstrząsowy oraz 
przenośną apteczkę pierwszej pomocy ze środkami opatrunkowymi, lekami  
i sprzętem pomocniczym. 

We wszystkich gabinetach poddanych oględzinom była prowadzona dokumentacja 
medyczna (forma papierowa), w tym księga przyjęć, lista uczniów i karty ich zdrowia 
z adnotacjami o wykonanych badaniach przesiewowych i bilansowych, fluoryzacji  
(w szkołach podstawowych) i problemach zdrowotnych. W gabinetach panował ład  
i porządek, leki posiadały aktualną ważność i były przechowywane w odpowiednich 
warunkach sanitarno-higienicznych, a sprzęt medyczny dopuszczony do stosowania 
oraz poddawany przeglądom technicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 87-88) 

3. Zgodnie z zał. 4 ww. rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, 
pielęgniarki i higienistki CPS przyjmowały dzieci i młodzież szkolną w 12 gabinetach 
szkolnych w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych 
opieką oraz planu godzin lekcyjnych. CPS zapewniło przyjmowanie uczniów w tych 
godzinach od poniedziałku do piątku przez 6-8 godzin dziennie, z wyjątkiem 
poniedziałku (w 3 gabinetach), wtorku (w 3), środy (w 2), czwartku (w 3) i piątku (w 3), 
wg zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę, z uwzględnieniem 
poszczególnych typów szkół i wartości dla 1 etatu przeliczeniowego. We wszystkich 
typach szkół, tj. podstawowych i średnich (typ I), zawodowych (II) i specjalnych (III) 
wartość ta nie przekraczała 880 uczniów, a w razie nieczynnego gabinetu, uczniów 
przyjmowano w najbliższym czynnym gabinecie, z zachowaniem ww. norm.  

(dowód: akta kontroli str. 69-74, 204-274) 

                                                      
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 86, ze zm.). 
8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), a wcześniej rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1568). 
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku. 
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4. Zgodnie z umową, wg stanu na 1 marca i 1 października każdego roku Spółka 
składała do NFZ informacje o liczbie uczniów objętych opieką w poszczególnych 
szkołach. W latach 2015-2017, wg stanu na 1 marca podano liczbę tych uczniów 
odpowiednio 5.819, 5.867 i 5.493, natomiast wg stanu na 1 października – 5.882, 
5.554 i 5.396 uczniów, co potwierdzili dyrektorzy szkół objętych ww. opieką. CPS 
udzielało świadczeń POZ w zakresie opieki profilaktycznej na podstawie porozumień 
zawartych ze szkołami, według standardów IMD10 i umowy z NFZ. W zakresie tej 
umowy i ww. porozumień CPS nie udzielało świadczeń lekarskich POZ oraz nie 
przeprowadzało badań bilansowych i szczepień dzieci i młodzieży szkolnej, które im 
podlegały. W przypadku szczepień dobrą praktyką było powiadamianie rodziców 
o terminach i miejscu tych szczepień, które wykonywały inne podmioty lecznicze. 

(dowód: akta kontroli str. 89-175, 327-336) 

W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 CPS objęło swoją opieką 
odpowiednio 5.887, 5.488 i 5.396 uczniów z odpowiednio 23, 23 i 21 szkół, w tym 
5.435, 5.056 i 4.997 uczniów 21 szkół typu I (podstawowe, gimnazja i średnie),  
285, 284 i 270 typu II (zawodowa z warsztatami) oraz 137, 148 i 129 typu III 
(specjalna). Spośród 23 szkół, po 7 było prowadzonych przez Miasto i Powiat,  
5 przez Gminę, a 4 przez stowarzyszenia prywatne. W szkołach typu I - II na jedną 
pielęgniarkę lub higienistkę przypadało odpowiednio 428-911, 430-808 i 430-835 
uczniów, a w szkole specjalnej (III) – 137, 148 i 129, co było zgodne z normą 
określoną w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 337-339) 

W zakresie charakterystyki populacji uczniów objętych przez CPS świadczeniami 
pielęgniarskimi stwierdzono, że w ww. latach szkolnych, spośród 5.857, 5.488 
i 5.396 uczniów, odpowiednio:  

- 447, 447 i 418 (7,6%, 8,1%, 7,7%) uczęszczało do klas sportowych w 5, 5 i 3 
szkołach,  

- 96, 109 i 96 (1,6%, 2%, 1,8%) uczniów miało orzeczoną niepełnosprawność typu A,  

- 34, 35 i 30 (0,6%, 0,6%, 5,5%) uczniów – niepełnosprawność typu B, 

- 4, 4 i 3 (0,06%, 0,07%, 0,05%) – niepełnosprawność typu C,  

Wszyscy ww. uczniowie niepełnosprawni byli uczniami szkoły specjalnej. Wśród 
pozostałych uczniów CPS nie wykazało uczniów niepełnosprawnych, gdyż kontrakt 
z NFZ nie obejmował świadczeń dla tej grupy. Ze wszystkimi szkołami CPS zawarło 
porozumienia na udzielanie świadczeń w ramach ww. kontraktu. 

(dowód: akta kontroli str. 161-175, 340-342) 

Zgodnie ze złożonymi do NFZ sprawozdaniami MZ-06, w latach szkolnych  
2015/ 2016 i 2016/2017, we wszystkich 23 szkołach pielęgniarki CPS wykonały 
badania przesiewowe odpowiednio 2.867 i 2.563 uczniom, tj. 100% podlegającym 
badaniom z roczników określonych dla bilansów zdrowia, w tym w ramach 
przygotowania przedszkolnego (597 i 186 uczniów), klas III i V szkół podstawowych 
(373 i 464 oraz 359 i 346), klas I gimnazjum (341 i 364), klas I i ostatnich szkół 
ponadgimnazjalnych (584 i 585 oraz 613 i 618). Wszystkie testy przeprowadzono na 
terenie szkół. Uczniowie zostali skierowani do lekarzy rodzinnych na badania 
bilansowe, którym poddano 79,2% i 88,7% uczniów z rocznika przedszkolnego, 
92,8% i 95,3% klas III szkół podstawowych, 100% i 95,3% klas I gimnazjum,  
88,2% i 91,3% klas I ponadgimnazjalnych oraz 90,4% i 82,7% ostatnich klas 
gimnazjum. W przypadku uczniów, którzy nie zwrócili wypełnionych przez lekarzy 
kart bilansowych, CPS podejmowało względem rodziców działania monitujące, które 
były mało skuteczne. Powodem tej zwłoki były zaniedbania rodziców wynikające  

                                                      
10 Instytut Matki i Dziecka. 
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z braku czasu na wizytę lekarską i długi czas oczekiwania na nią lub zagubienie 
karty bilansowej. W klasach kończących szkołę uczniowie byli często niechętni do 
poddania się badaniom profilaktycznym. W przypadku zagubienia wydawano nowe 
karty bilansowe, co było odnotowywane w dokumentacji zdrowia ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 334-335, 343-344, 355-356) 

Po wykonaniu badań przesiewowych pielęgniarki szkolne dokonywały w kartach 
zdrowia uczniów i kartach bilansowych adnotacji o przypadkach podejrzeń zaburzeń 
zdrowotnych. Ze sprawozdań złożonych dyrektorom 14 szkół wynikało, że w latach 
2015/2016 i 2016/2017 stwierdzono 2.174 i 2.207 różnych podejrzeń zaburzeń 
zdrowotnych u 2.883 i 2.957 uczniów. Występujące schorzenia dotyczyły najczęściej 
wad postawy (764 i 668 przypadków), wad wzroku (568 i 699), nadwagi i otyłości 
(218 i 261), alergii (217 i 178) oraz niedoboru wagi i wzrostu (90 i 100).  

(dowód: akta kontroli str. 359) 

Analiza dokumentacji medycznej dotyczącej badań bilansowych, przeprowadzona 
na próbie 50 losowo wybranych świadczeniobiorców, wykazała, że 49 z nich miało  
w wieku od 5 do 7 lat przeprowadzone badanie bilansowe (98% badanej próby) oraz 
odpowiednio: 45 w wieku od 9 do 10 lat (90%), 24 w wieku 13 lat (48%), 16 w wieku 
16 lat (25%) i 4 w wieku od 18 do 19 lat (8%). 

(dowód: akta kontroli str. 372) 

W latach szkolnych 2016/2016 i 2016/2017 wszyscy uczniowie klas I-VI zostali 
objęci profilaktyką próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania 
preparatem fluorkowym. W ramach grupowej profilaktyki w tym zakresie objęto 
odpowiednio 2.482 i 2.267 uczniów, którym szczotkowanie przeprowadzono 6 razy 
w roku szkolnym, ujęto na liście klasowej i rozliczono z NFZ. Zgodę na fluoryzację 
wyrażali rodzice uczniów w formie pisemnej, według specjalnego formularza CPS. 

(dowód: akta kontroli str. 353-354, 334-336) 

W ww. latach w 23 szkołach objętych opieką czynną było odpowiednio 2.883 i 2.957 
uczniów z problemami zdrowotnymi, którym CPS udzieliło 3.831 i 3.918 porad 
pielęgniarskich. Liczba porad w przypadku nagłych urazów i chorób wyniosła 4.278  
i 5.046. Zostały one udzielone 3.264 i 3.131 uczniom podczas obecności 
pielęgniarek w szkołach. Wszystkie porady dotyczące urazów, uszkodzenia ciała lub 
dolegliwości odnotowano w księgach przyjęć i dokumentacji medycznej uczniów 
oraz wykazano w sprawozdaniach do NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 360-361) 

5. Umowa z NFZ i zakres działalności CPS nie obejmowały udzielania świadczeń 
medycznych przez lekarzy i pielęgniarki POZ, w związku z tym CPS nie prowadziło 
edukacji i profilaktyki w tym zakresie, co wynika także z jego księgi rejestrowej jako 
podmiotu leczniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 176-185, 205-213) 

6. Zgodnie z art. 27 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, pielęgniarki CPS 
prowadziły edukację zdrowotną i promocje zdrowia dostosowaną do wieku uczniów  
i ich potrzeb oraz tematów proponowanych przez nauczycieli. Obejmowała ona 
prelekcje, pogadanki, filmy, gazetki i ulotki o tematyce zdrowotnej oraz indywidualne 
rozmowy z uczniami. Pielęgniarki szkolne prowadziły także rozmowy z uczniami 
podczas wykonywania testów przesiewowych, w tym nt. higieny osobistej uczniów, 
zaleceń lekarskich, zdrowego odżywiania, zakażeń i szczepień ochronnych oraz 
schorzeń i podejrzeń zaburzeń zdrowotnych, np. wad postawy, wzroku i otyłości. 
Powyższe formy edukacji i profilaktyki prowadzono we współpracy z PSSE11 oraz 
pedagogami szkolnymi, w tym głównie w zakresie profilaktyki uzależnień. Działania 

                                                      
11 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku. 
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te były ukierunkowane na identyfikację czynników ryzyka, zagrożenia zdrowotne  
i ich ograniczenie oraz odnotowane w zeszytach dotyczących pracy środowiskowej.  

(dowód: akta kontroli str. 334-335) 

7. W latach 2015-2017 (I półrocze) CPS nie realizowało w szkołach programów 
profilaktyki i promocji zdrowia skierowanych do uczniów objętych opieką, nie 
współpracowało z dyrekcjami szkół, nauczycielami i rodzicami uczniów, a także nie 
ponosiło żadnych kosztów w tym zakresie, w tym finansowanych z budżetu Miasta 
lub innych źródeł. Przedmiotem działania CPS według umowy z NFZ były wyłącznie 
świadczenia w zakresie usług pielęgniarskich i pomocy przedlekarskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 362-370) 

8. CPS zawarło porozumienia z 23 szkołami, których uczniowie korzystali ze 
świadczeń medycznych i pomocy przedlekarskiej udzielanych przez 6 pielęgniarek  
i 3 higienistki w 12 gabinetach, zlokalizowanych w 5 szkołach podstawowych,  
2 gimnazjach, 4 szkołach średnich oraz SOSW12. W 3 gabinetach (2 szkoły 
podstawowe i gimnazjum) pracowały dodatkowo 2 pielęgniarki zatrudnione przez 
dyrektorów szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 337-339) 

9. W latach 2015-2017 (I półrocze) tytułem udzielania świadczeń medycznych CPS 
poniosło koszty w wysokości 195,3 tys. zł, z tego 60,1 tys. zł w 2015 r., 76 tys. zł  
w 2016 r. i 59,2 tys. zł w I półroczu 2017 r. Zostały one ujęte w ewidencji księgowej  
i wykazane w bilansach rocznych. Wg faktur wystawionych NFZ tytułem zawartej 
umowy, z uwzględnieniem stawek określonych w tej umowie, przychody Spółki 
wyniosły 1.018,2 tys. zł, z tego 356,6 tys. zł w 2015 r., 430,3 tys. zł w 2016 r.  
i 231,3 tys. zł w I półroczu 2017 r. W ww. okresie do umowy z NFZ zawarto  
14 aneksów, z których 6 zmieniało ogólne warunki udzielania świadczeń, w tym 
finansowania, a 8 dotyczyło zmian w zasobie kadrowym i harmonogramach pracy 
ww. gabinetów. Przez cały okres umowa z NFZ była realizowana samodzielnie 
przez CPS (bez udziału podwykonawców). W jej ramach świadczeń medycznych 
udzielono 5.870 uczniom w latach 2015-2016 oraz 5.511 w I półroczu 2017 r., nie 
przekraczając wartości określonych w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 204, 262-274, 345-352) 

10. W trakcie realizacji umowy z NFZ nie wystąpiły przypadki nałożenia na CPS kar 
umownych związanych z niewykonaniem lub nienależytym udzielaniem świadczeń 
w ramach tej umowy, w odniesieniu do zasad nakładania tych kar określonych 
w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej13. 

(dowód: akta kontroli str. 346-347) 

11. W okresie objętym kontrolą CPS nie było kontrolowane przez NFZ lub inne 
podmioty w zakresie przedmiotu działalności. Gabinety pielęgniarskie były natomiast 
kontrolowane przez PPIS w zakresie przestrzegania warunków higieniczno-
sanitarnych jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt i pomieszczenia,  
w których były udzielane świadczenia zdrowotne. W 2016 r. PPIS przeprowadził 
kontrole wszystkich 12 gabinetów nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości (nie 
wydano zaleceń pokontrolnych). 

(dowód: akta kontroli str. 371) 

                                                      
12 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku. 
13 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), uchylone z dniem 1 stycznia 2016 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie z dnia 8 września 
2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146). 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 NIK14, 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 Olsztynie. 

 

Olsztyn, dnia 30 listopada 2017 r. 

 

 Dyrektor  

                       Kontroler  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Olsztynie 

Edward Odojewski 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

Andrzej Zyśk 
 
 

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

 

 
 

 

                                                      
14 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 
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