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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 Poznaniu 

Kontroler Mirosław Babkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/139/2017 z dnia 12 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2 ) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Gnieźnie, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno (dalej: Urząd) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Włodzimierz Leman, Wójt Gminy Gniezno (dalej: Wójt) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Gmina wiejska Gniezno (dalej: Gmina) w latach 2015-2017 (do dnia 10 listopada2) 
realizowała zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym, należące do jej zadań własnych, ujętych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3.  

Pozytywne wyniki badań ankietowych w zakresie oceny dostępu do służby zdrowia, 
przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy 
Gniezno na lata 2004-2020” (dalej: Strategia4), bieżące informacje od dyrektorów 
gminnych szkół, brak skarg w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym, a także łatwy dostęp do licznych placówek medycznych 
usytuowanych na terenie Miasta Gniezna5, wskazują że mieszkańcy Gminy, w tym 
dzieci i młodzież w wieku szkolnym mieli dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. 
W każdej ze szkół dzieciom i młodzieży stworzono warunki m.in. dla opieki 
pielęgniarskiej i programu fluoryzacji, realizowano także działania z zakresu szeroko 
rozumianej profilaktyki. W ramach współpracy z instytucjami publicznej służby 
zdrowia Gmina w 2016 r. współorganizowała i sfinansowała przeprowadzenie 
ok. 1.100 badań profilaktycznych, w tym dla 55 dzieci.  

Niekompletne wskazanie w regulaminie organizacyjnym Urzędu zadań z zakresu 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, rezygnacja 
z przeprowadzania w tym zakresie systemowych i regularnych analiz oraz ocen 
określonych w art. 6 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach, a także 
nieskorzystanie z możliwości opracowania, wdrażania i monitorowania gminnych 

                                                      
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 także: kontrolowany okres, okres objęty kontrolą. 
3 Dz. U z 2017 r. poz. 1875, ze zm. 
4 Przyjęta uchwałą Rady Gminy w Gnieźnie (dalej: Rada Gminy) nr XXIV/161/2005  z 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia 
programu gospodarczego „Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2005-2020 r.” 
5 Gmina wiejska Gniezno bezpośrednio otacza gminę miejską Gniezno. 
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programów działań na rzecz wspierania rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży, 
o których mowa w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015, nie sprzyjały 
natomiast optymalnej realizacji ww. zadań. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zadania związane z ochroną zdrowia mieszkańców Gminy, w tym z organizacją 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, nie były w Urzędzie 
szczegółowo określone. Jedyna regulacja została ujęta w § 23 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu6 i dotyczyła współpracy Sekretarza Gminy z podmiotami 
i instytucjami ochrony zdrowia. Zadań z zakresu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży 
szkolnej nie określono także dla gminnej jednostki organizacyjnej, właściwej dla 
obsługi spraw edukacji7.  
Wójt wyjaśnił, że powierzając stanowiska dyrektorom gminnych szkół, każdorazowo 
wskazywał na ich obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska, określone 
przepisami ustawy ustaw: z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty8, z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9 i przepisami wykonawczymi do ww. ustaw, 
a zadania z zakresu opieki zdrowotnej zostały określone w statutach szkół, 
dla których Gmina jest organem prowadzącym. Wskazano tam m.in. na prawo 
do korzystania z bezpłatnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych zakładów 
publicznej służby zdrowia, a także na prawo do stałej cotygodniowej opieki 
higienistki szkolnej. Dodał ponadto, że w zależności od potrzeb ustnie polecał 
wykonanie zadań z tego zakresu. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-28, 35-61, 71-82, 154-157) 

2. W latach 2015-2017 (do dnia rozpoczęcia kontroli NIK) w Urzędzie nie składano 
skarg dotyczących przedmiotu niniejszej kontroli. Odnotowano jeden wniosek, 
złożony w dniu 14 maja 2017 r., który dotyczył objęcia mieszkanek Gminy 
profilaktyką zdrowotną w zakresie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego HPV. W Urzędzie, w toku była procedura wyboru podmiotu mającego 
opracować związany z tym program zdrowotny.  

(dowód: akta kontroli str. 115-116, 150-153) 

3. Urząd w okresie objętym kontrolą NIK nie opracowywał ani nie realizował 
programów z zakresu polityki zdrowotnej. Wójt podał w wyjaśnieniach, że wynikało 
to z bezpośredniego sąsiedztwa Gminy z gminą miejską Gniezno, na skutek czego 
mieszkańcy Gminy, w tym dzieci i młodzież szkolna, korzystają bezpośrednio 
z opieki zdrowotnej świadczonej przez ośrodki zdrowia położone na terenie Miasta 
Gniezna. Jednocześnie, w ramach współpracy z instytucjami publicznej służby 
zdrowia, Gmina w 2016 r. zorganizowała z ZOZ w Gnieźnie „Dzień Rodziny”, gdzie 
sfinansowała przeprowadzenie ok. 1.100 badań profilaktycznych dla 
246 mieszkańców, w tym 55 dzieci, łącznie na kwotę 5.357,77 zł. Wójt podał 
ponadto, że Gmina w 2009 r. udzieliła wsparcia finansowego na rzecz ww. 

                                                      
6 Wprowadzony zarządzeniem nr 31a Wójta z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. 
7 Do dnia 31 grudnia 2016 r. był to Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Gniezno (ZEAS) utworzony 
na podstawie uchwały nr XXV/172/2016 Rady Gminy z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej 
jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu. Od 1 stycznia 2017 r. było to 
Gminne Centrum Usług Wspólnych - utworzone na podstawie uchwały nr XXV/172/2016 Rady Gminy z dnia 29 września 
2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz 
nadania jej statutu. Jednostka ta zastąpiła z dniem 31 grudnia 2016 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy 
Gniezno. Do zadań ww. jednostek należała obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna m.in. placówek szkolnych, 
dla których Gmina jest organem prowadzącym. 
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej: ustawa o systemie oświaty.  
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm. 
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podmiotu, na zakup sprzętu medycznego10, z którego do dziś korzystają 
mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież z terenu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 67-67a, 71-79, 111-114) 
 

4. Polityka zdrowotna, w tym ochrona i profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, nie były przedmiotem wniosków, zapytań ani interpelacji radnych 
Rady Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 73) 

5. W Gminie nie sporządzono odrębnego dokumentu strategicznego w zakresie 
polityki zdrowotnej. Wójt wyjaśnił, że w 2004 r. została opracowana Strategia, która 
zawierała elementy związane z polityką zdrowotną Gminy na rzecz jej mieszkańców. 
Na potrzeby Strategii przeprowadzono badanie ankietowe mieszkańców Gminy11 
w zakresie oceny dostępu do służby zdrowia. Ankietowani wysoko ocenili dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej (41,3% respondentów stwierdziło, że jest on na 
średnim, a 26,6% - że na dobrym poziomie). W dwóch rejonach: Dalki – Mnichowo 
oraz Skiereszewo – Braciszewo pozytywnie w ww. sprawie wypowiadało się ponad 
4/5 ankietowanych. Zdaniem autorów Strategii, wynikało to przede wszystkim 
z dogodnego dostępu do szlaków komunikacyjnych umożliwiających dostęp 
do miasta Gniezna. Wykonana w ramach Strategii analiza SWOT12 wykazała, 
że do mocnych stron gminy należy m.in. łatwy i stosunkowo dobrze oceniany dostęp 
do służby zdrowia. 
Ze sporządzanych na potrzeby Strategii analiz wynika13, że sugestie ankietowanych 
dotyczyły: zagwarantowania bezpłatnego dostępu do podstawowych badań 
lekarskich, zlikwidowania kolejek i skrócenia czasu oczekiwania na wizytę 
u specjalisty, zapewnienia łatwiejszego, częstszego dostępu do specjalistów, 
zapewnienia tańszych leków, poprawienia stosunku lekarzy do pacjentów, 
częstszego organizowania „białych sobót” i „białych niedziel”. W Strategii wskazano 
ponadto14, że ze względu na bliską odległość do miasta Gniezna, na terenie gminy 
Gniezno nie ma zlokalizowanych ośrodków zdrowia, a mieszkańcy gminy mogą 
korzystać z dziewięciu przychodni, dwóch szpitali, pięciu przychodni 
specjalistycznych i z dziewięciu pracowni diagnostycznych, położonych na terenie 
miasta Gniezna.  

(dowód: akta kontroli str. 74-79, 83-100a, 158-159) 

6. W Urzędzie nie gromadzono danych o stanie zdrowia populacji dzieci w wieku 
szkolnym z terenu Gminy ani szczegółowych informacji o zasobach kadrowych 
i lokalowych profilaktycznej opieki medycznej dotyczących tej populacji. Wójt 
wyjaśnił, że w szkołach, dla których Gmina była organem prowadzącym15, działania 
z tego zakresu były realizowane w ramach świadczenia publicznej opieki 
zdrowotnej. Dzieci i młodzież z każdej ze szkół są objęte opieką higienistki, która 
czuwa nad prawidłowym przebiegiem obowiązkowych badań. Każda szkoła posiada 
gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, pomieszczenia te są użyczane przez 
dyrektorów szkół nieodpłatnie higienistkom, które prowadzą działalność 
gospodarczą w ramach umów z NFZ. W gabinetach tych realizowane były m.in. 
badania przesiewowe uczniów oraz profilaktyka fluorkowa. Wójt dodał, 
że w odniesieniu do celów związanych z polityką zdrowotną wobec mieszkańców 

                                                      
10 W łącznej kwocie 148.998,00 zł, sfinansowano zakup m.in.: wideoprocesora, wideokolonoskopu, wideobronchoskopu, 
wózka medycznego, monitora, testera szczelności i odpowiedniego oprogramowania. 
11 Badaniami objęto 10% ogółu mieszkańców oraz 10% przedsiębiorców działających na terenie Gminy. 
12 Metoda, która służy do oceny zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych. Pozwala ona na wyznaczenie 
priorytetów i dostarcza drogowskazów do działania. Mocne i słabe strony Gminy wynikają przede wszystkim z uwarunkowań 
wewnętrznych, zaś możliwości (szanse) i zagrożenia determinowane są czynnikami zewnętrznymi. 
13 W części pt. „Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gniezno”. 
14 W części pt.: „Raport o Stanie Gminy Gniezno”. 
15 Pięć szkół podstawowych i trzy gimnazja. 
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gminy, w tym do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, wyniki badań 
przeprowadzonych wśród mieszkańców na potrzeby Strategii, nie wykazywały braku 
ww. dostępu, a dyrektorzy szkół również nie zgłaszali do organów Gminy problemów 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 74-79, 101-102) 

7. W nawiązaniu do tego, że w okresie od 1 września 2016 r. do 1 września 2017 r., 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, dla realizacji zadań 
statutowych, szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania 
z odpowiednio wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej, Wójt wyjaśnił, że Gmina ostatnio wspierała finansowo szkoły 
w latach 2002-2010. Wskazał jednocześnie, że gabinety pomocy przedlekarskiej 
funkcjonujące w szkołach gminnych były wyposażone zgodnie z wymogami 
określonymi przepisami prawa. Dodał, że każda jednostka oświatowa posiada swój 
budżet, w ramach którego realizuje najpilniejsze potrzeby. Gmina nie narzuca 
szczegółowo przeznaczenia tych środków, decyzja w tym zakresie należy 
do dyrektora szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 71-79, 104-110d, 154-157) 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej16, Gmina w dniu 28 września 2017 r. tj. w terminie, o którym mowa 
w art. 6 ust. 3 ww. ustawy, złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dotację 
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w czterech szkołach gminnych, 
w łącznej kwocie 16.866,70 zł. W uzasadnieniu wyszczególniono sprzęt, którego 
rodzaj był zgodny z wymogami określonymi w pkt 4 części III załącznika nr 4 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej17. 

(dowód: akta kontroli str. 127-149) 

8. Gmina nie współpracowała z organizacjami pozarządowymi, w tym 
z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie szeroko rozumianej opieki 
zdrowotnej i profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.  

(dowód: akta kontroli str. 67-67a, 71-79) 

9. We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina była 
organem prowadzącym, opracowano i corocznie realizowano szkolne programy 
profilaktyczne i podejmowano szeroko rozumiane działania prozdrowotne, o których 
mowa w załączniku nr 2 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół18. 
Należały do nich takie programy i działania jak: przeglądy czystości, programy: 
„Akademia dojrzewania”, „Bądźmy zdrowi”, Mleko w szkole”, „Szklanka mleka”, 
„10 zasad zdrowego odżywiania”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Owoce i warzywa 
w szkole”, „Pozytywna porcja energii, „Zdrowy uśmiech”, „Żyj smacznie i zdrowo”, 
itp. a także konkursy plastyczne, sportowe, festyny rodzinne, prelekcje, filmy 
i pogadanki. 

(dowód: akta kontroli str. 64, 68-70b) 

10. W latach 2015-2017 (do dnia zakończenia kontroli) w Urzędzie nie dokonywano 
oceny funkcjonowania oraz monitorowania systemu opieki profilaktycznej nad 
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, dla których Gmina była organem 
prowadzącym. Nie sprawowano także nadzoru profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

                                                      
16 Dz.U. z 2017 r. poz. 1774 – ustawa weszła w życie dnia 26 września 2017 r. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 86, ze zm. 
18 Dz. U. poz. 977, ze zm. 
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uczniami oraz nie dokonywano szczegółowych ocen stanu opieki zdrowotnej 
i profilaktyki zdrowia u dzieci i młodzieży. Nie współpracowano też w tym zakresie 
z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi i oddziałem NFZ lub innymi podmiotami. 
Wójt wyjaśnił, że nie dokonywano szczegółowych ocen stanu opieki zdrowotnej 
i profilaktyki zdrowia u dzieci i młodzieży, ponieważ działania takie są realizowane 
poprzez bardzo częste robocze kontakty i spotkania władz Gminy z dyrektorami 
szkół gminnych; władze Gminy były na bieżąco informowane przez dyrektorów szkół 
o wszystkich działaniach podejmowanych w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str. 125-126) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

1. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje że w strukturze organizacyjnej Urzędu nie 
określono oraz nie przypisano pracownikom poszczególnych zadań z zakresu 
opieki zdrowotnej lub profilaktycznej nad mieszkańcami Gminy, w tym nad 
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Zgodnie z punktem II.A.3 załącznika nr 1 
do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych19, struktura 
organizacyjna Urzędu powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań.  

2. W świetle treści art. 6 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach oraz faktu 
posiadania przez Gminę informacji o potrzebach zdrowotnych dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym lub dostępu do tych danych, NIK zwraca uwagę na 
zasadność dokonywania w Urzędzie systemowych, regularnych 
i udokumentowanych analiz oraz ocen w tym zakresie, które nie powinny się 
ograniczać jedynie do przeprowadzania roboczych spotkań z dyrektorami szkół. 

3. W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 , część III (dalej: NPZ), 
określono cele operacyjne w tym: wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego 
i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym 
i społecznym dzieci i młodzieży (cel 8). W jego ramach wskazano na potrzebę 
opracowania, wdrażania i systematycznego monitorowania przez samorządy 
programów działań na rzecz wspierania rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży, 
dostosowanych do lokalnych potrzeb i opracowywanych z udziałem samej 
młodzieży. NIK wskazuje, że zdaniem autorów NPZ działania te sprzyjałyby 
m.in. zmniejszeniu częstotliwości występowania w tych populacjach urazów, 
otyłości, depresji i innych chorób. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli20 
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 Poznaniu. 

                                                      
19 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84. 
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania sformułowanych w nim uwag. 

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. 

 

 

Poznań, dnia               listopada 2017 r. 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński  

wicedyrektor 
Mirosław Babkiewicz 

specjalista kontroli państwowej 

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

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

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


