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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 Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/140/2017 z 14 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62 - 800 Kalisz (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza (dalej: Prezydent) 

(dowód: akta kontroli str.2-3) 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności 

W latach 2015-2017 (do 24 listopada)2 Miasto Kalisz (dalej: Miasto) zapewniło 
sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym, szczególnie w zakresie opieki profilaktycznej. 

Urząd stworzył odpowiednie warunki organizacyjne profilaktycznej opieki zdrowotnej 
poprzez opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego polityki zdrowotnej 
Miasta, udzielanie szkołom wsparcia finansowego w zakresie przygotowywania 
przez nie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także 
realizację dwóch programów polityki zdrowotnej skierowanych do dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym. Realizatorzy tych programów zostali wybrani w prawidłowo 
przeprowadzonych konkursach ofert, wydatki związane z ich realizacją były 
ponoszone w sposób zgodny z zasadami należytego gospodarowania środkami 
publicznymi, a Urząd sprawował bieżący nadzór nad realizacją tych dwóch 
programów. 
Urząd posiadał również informację o zasobach kadrowych i lokalowych 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie Kalisza, a także 
współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań 
dotyczących ochrony zdrowia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki zdrowotnej 
na dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 

1.1. Zadania z zakresu opracowywania, realizacji oraz oceny efektów programów 
zdrowotnych, podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb 

                                                      
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 Z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ 
na kontrolowany okres. Dalej także: kontrolowany okres, okres objęty kontrolą. 
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zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, a także zapewnienie opieki zdrowotnej 
nad uczniami zostały przypisane w regulaminie organizacyjnym Urzędu, Wydziałowi 
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (dalej: WSSM). Do realizacji tych zadań, 
zgodnie ze swoim zakresem czynności, wyznaczony został jeden pracownik tego 
wydziału. 

(dowód: akta kontroli str. 4-25) 
1.2. W kontrolowanym okresie do Urzędu nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski 
dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-30) 

1.3. Rada Miejska Kalisza (dalej: Rada) w okresie objętym kontrolą czterokrotnie3 
podejmowała uchwały w sprawie realizacji programów polityki zdrowotnej 
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz w sprawie 
zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na planowane do realizacji programy. 
Ponadto Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku 
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów 
Rady wydały pozytywne opinie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 
profilaktyki zakażeń wirusem HPV. 

(dowód: akta kontroli str. 31-46, 146-147) 

1.4. Dokument strategiczny w zakresie polityki zdrowotnej, tj. Miejski Program 
Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 (dalej: Miejski 
Program) uchwalony został 23 lutego 2017 r.4 W celu jego opracowania, korzystano 
z informacji i danych zawartych w następujących dokumentach: Priorytety dla 
regionalnej polityki zdrowotnej opracowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 
Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych dla województwa 
wielkopolskiego opracowana przez Ministerstwo Zdrowia, Program profilaktyki 
i promocji zdrowia dla województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 opracowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, materiały szkoleniowe 
„Jak efektywnie przygotować i realizować samorządowe programy zdrowotne”, 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2025, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, 
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Narodowy Program Zdrowia 
na lata 2016-2020, Wytyczne dla organizacji programów profilaktycznych przez 
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki HPV oraz danych 
statystycznych banku danych lokalnych GUS. 
Miejski Program zawierał dane opisujące sytuację demograficzną Miasta, jednakże 
bez jej uszczegółowienia w stosunku do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 
Nie ujęto w nim również: danych dotyczących sytuacji epidemiologicznej 
mieszkańców Kalisza oraz funkcjonujących podmiotów leczniczych i kadry 
medycznej z terenu Miasta, a nadto oceny zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Zawierał natomiast opis podejmowanych 
działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, a także wskazanie kierunków 
zmian w tym zakresie. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydent Miasta Karoliny Pawliczak oraz Zastępcy 
Naczelnika WSSM, Miejski Program nie zawierał danych dotyczących sytuacji 
epidemiologicznej, ponieważ szczegółowe dane w tym zakresie opisywane są 
w konkretnych programach polityki zdrowotnej, celem uzyskania opinii od Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej: AOTMiT). Ponadto, przy 
opracowywaniu ww. programu korzystano z „Programu Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, zgodnie z którym 

                                                      
3 Uchwały: Nr V/28/2014 z 30 grudnia 2014 r., Nr XVIII/212/2015 z 29 grudnia 2015 r., Nr XVIII/222/2015 
z 29 grudnia 2015 r., Nr XXXI/405/2016 z 29 grudnia 2016 r. 
4 Uchwała Rady Nr XXXIV/432/2017. 
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pierwszoplanowe znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa ma jego struktura 
demograficzna. W wyjaśnieniach podano również, że Miasto nie znajduje się 
pod wpływem wyjątkowo niekorzystnych czynników zewnętrznych, mających wpływ 
na epidemiologię, a więc sytuacja w tym zakresie nie odbiega od problemów w skali 
województwa (opisanych w Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 
Województwa Wielkopolskiego) i w związku z tym opisywanie sytuacji 
epidemiologicznej nie wydawało się zasadne. 
Zgodnie z ww. wyjaśnieniami, w Programie tym nie zawarto danych dotyczących 
funkcjonowania podmiotów leczniczych, ponieważ Miasto nie jest organem 
założycielskim dla ww. podmiotów i w związku z tym elementy, na które Miasto 
nie ma żadnego wpływu, nie zostały w Programie opisane. 
Wyjaśniając brak zawarcia w Miejskim Programie oceny zaspokojenia potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców w ww. wyjaśnieniach podano, że realizacja 
poszczególnych programów polityki zdrowotnej wynika z danych opisanych 
w Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego, 
informacji uzyskanych z zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia oraz ankiety 
przeprowadzonej w 2015 r. wśród mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 47-55, 115-129, 316-318) 

1.5. Urząd posiadał informację o zasobach kadrowych i lokalowych profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie Kalisza. Liczba dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym objętych opieką lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej wyniosła 16.760 w 2015 r., 16.691 w 2016 r. oraz 16.655 w 2017 r. (stan 
na 1 lipca), natomiast liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym objętych opieką 
pielęgniarki szkolnej lub higienistki wyniosła odpowiednio 16.135, 16.164 oraz 
15.367. 
Liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wynosiła 106 w 2015 r. oraz 112 
w 2016 i 2017 r. (w tym 31 lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej w 2015 r. 
oraz 32 w 2016 i 2017 r.,  a nadto 26 lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii 
w 2015 i 2016 r. i 27 lekarzy w 2017 r.). Wynika z tego, że na jednego lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej przypadało średnio od 158 dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym w 2015 r. do 149 dzieci w 2017 r. 
Liczba lekarzy dentystów wynosiła w kontrolowanym okresie odpowiednio 52 
w 2015 r., 56 w 2016 r. oraz 51 w 2017 r. Liczba publicznych5 gabinetów 
stomatologicznych wynosiła 18 w 2015 i 2016 r. oraz 16 w 2017 r., w tym dwa 
gabinety w 2015 i 2016 r. znajdowały się na terenie szkół, a w 2017 r. były trzy takie 
gabinety. Ponadto, z danych ewidencji działalności gospodarczej wynika, 
że na terenie Kalisza działalność prowadzi ok. 100 prywatnych gabinetów 
stomatologicznych. 
Liczba pielęgniarek lub higienistek szkolnych uprawnionych do sprawowania 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami wyniosła 26 w 2015 r., a w 2016 
i 2017 r. zmalała do 24. W każdym z kontrolowanych lat na terenie Kalisza 
funkcjonowało 36 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej, 
z czego 35 zlokalizowanych było na terenie szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 56) 

1.6. Miasto wsparło finansowo szkoły, dla których było organem prowadzącym, 
w zakresie przygotowywania przez nie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. W 2015 r. na wyposażenie ww. gabinetów w 31 szkołach wydano 
60.955,99 zł. Miasto nie było organem założycielskim dla żadnego podmiotu 
leczniczego. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-59) 

                                                      
5 Posiadających podpisany kontrakt na realizacje świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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1.7. Rada Miejska Kalisza uchwaliła wieloletni oraz roczne programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie6, 
w wymaganych przez tę ustawę terminach. W zakresie przedmiotowym tych 
programów, jako ich cel przedmiotowy, wpisano m.in. ochronę i promocję zdrowia, 
ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia programów diagnostyczno-
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją rozwoju oraz prowadzenia akcji 
prozdrowotnych dla mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 60-61) 

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

NIK pozytywnie ocenia przypisanie odpowiednich zadań w zakresie ochrony zdrowia 
zarówno komórce organizacyjnej Urzędu, jak i konkretnemu pracownikowi. Rada 
uchwaliła dokument strategiczny dotyczący polityki zdrowotnej Miasta oraz 
podejmowała uchwały w sprawie realizacji programów polityki zdrowotnej 
skierowanych do dzieci i młodzieży. Urząd posiadał informację o zasobach 
kadrowych i lokalowych profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz 
współpracował z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań 
dotyczących ochrony zdrowia. 

2. Zakres świadczeń 
medycznych udzielanych dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym 

2.1. W kontrolowanym okresie realizowano dwa programy polityki zdrowotnej 
skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, tj. Program medycyny 
sportowej dla dzieci i młodzieży (przeprowadzany w każdym z kontrolowanych lat) 
oraz Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV 
(prowadzony w 2016 i 2017 r.). W obu przypadkach informacja o ich realizacji 
rozpowszechniana była za pomocą plakatów7 oraz ulotek reklamujących wszystkie 
realizowane programy, a ponadto zamieszczono odpowiednie informacje 
na stronach internetowych Urzędu8. W przypadku Programu profilaktyki zakażeń 
HPV zorganizowano również spotkanie edukacyjne z rodzicami oraz 
rozpowszechniano ulotki wśród dziewczynek z rocznika objętego szczepieniem. 

Realizowano również trzy inne programy, które skierowane były do osób dorosłych, 
ale dotyczyły także młodzieży w wieku szkolnym od 18 do 19 lat (Programy: 
wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn9, wczesnego wykrywania 
chorób piersi u kobiet10 oraz profilaktyki zakażeń HCV11). W 2015 r. opracowany 
został też „Program zapobiegania wadom postawy u dzieci zamieszkałych 
na terenie Miasta Kalisza uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej” ale 
z powodu uzyskania negatywnej opinii AOTMiT, nie został zrealizowany. 

W przypadku Programu medycyny sportowej u 747 dzieci i młodzieży wykonano 
łącznie 5.331 świadczeń opieki zdrowotnej (próby wysiłkowe; badania: 

                                                      
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm. 
7 Koszt wydruku plakatów wyniósł 1.589,16 zł w 2016 r. oraz 2.020,28 zł w 2017 r. i w całości został poniesiony 
ze środków budżetu Miasta. 
8 www.kalisz.pl oraz na stronie facebook „Zdrowy Kalisz”. 
9 W latach 2015 i 2016 łączny koszt tego programu wyniósł 30.873 zł, a na 2017 r. zaplanowano środki 
w wysokości 17.999,80 zł. 
10 W latach 2015 i 2016 łączny koszt tego programu wyniósł 78.740 zł, a na 2017 r. zaplanowano środki 
w wysokości 45.000 zł. 
11 W 2016 Miasto wydało na ten program 31.775 zł, a na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 19.978,50 zł. 
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elektrokardiograficzne, elektroencefalograficzne, ogólne moczu, morfologii 
18-parametrowej albo 25-paramentrowej, radiologiczne odcinka szyjnego 
kręgosłupa typu ap+bok; oznaczenie odczynu opadania krwinek czerwonych; 
konsultacje: kardiologiczne, laryngologiczne, okulistyczne i neurologiczne). 

W przypadku Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV u łącznie 129 
dziewczynek wykonano 300 szczepień ochronnych. 

W kontrolowanym okresie nie dofinansowywano z budżetu Miasta profilaktycznych 
programów zdrowotnych, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
również w zakresie świadczeń stomatologicznych12. W latach objętych kontrolą, 
w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina była organem 
prowadzącym, opracowywano i realizowano również szkolne programy 
profilaktyczne, 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 
szkół13. 

(dowód: akta kontroli str. 62-113) 

2.2. Realizowany (m.in. w kontrolowanym okresie) Program medycyny sportowej dla 
dzieci i młodzieży, został opracowany i wprowadzony w życie w 2002 r. Naczelnik 
WSSM wyjaśnił, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. 
w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu 
koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci 
i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski14 
zmotywowało Miasto do realizacji tego programu zdrowotnego. Miał on za zadanie 
wyeliminowanie przypadków uprawiania sportu przez młodzież ze złym stanem 
zdrowia i dopuszczanie do zawodów dzieci całkowicie zdrowe, spełniające 
określone normy medyczne. Program jest kontynuowany od 2002 r. z powodu 
wysokiego zainteresowania (realizowany jest niemal w 100%) oraz jego społecznej 
wartości. Zgodnie z ww. wyjaśnieniami, z powodu upływu czasu Urząd w trakcie 
kontroli NIK nie dysponował dokumentami, które zostały opracowane w trakcie 
wdrażania Programu w 2002 r. 

W przypadku Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV, jego wprowadzenie 
uzasadniano: chęcią zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności 
z powodu nowotworów złośliwych, systematycznym obejmowaniem profilaktyką 
pierwotną stałej populacji mieszkańców Miasta, brakiem powszechnej dostępności 
do szczepionek przeciw wirusowi HPV z powodu niefinansowania ich ze środków 
publicznych oraz potrzebą zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zagrożenia 
chorobami nowotworowymi oraz przekonania kobiet do stosowania profilaktyki 
wtórnej w postaci badań cytologicznych. 

Ww. uzasadnienia podjęcia decyzji w sprawie realizacji poszczególnych programów 
były zgodne z priorytetami lokalnej polityki zdrowotnej, o której mowa w punkcie 1.4 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Przy opracowywaniu w 2015 r. Programu 
profilaktyki zakażeń wirusem HPV korzystano z materiałów zawartych 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015, Programie Szczepień 
Ochronnych, danych Głównego Urzędu Statystycznego, informacji własnych Urzędu 
oraz AOTMiT. W przypadku Programu medycyny sportowej, Urząd analizował 

                                                      
12 Od 2016 r. realizowano natomiast miejski program polityki zdrowotnej profilaktyki stomatologicznej ale 
adresowany on był do pięciolatków. 
13 Dz. U. poz. 977, ze zm. 
14 Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1603, uchylone z dniem 28 sierpnia 2003 r. 
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w 2016 r. potrzebę jego kontynuacji15 i uznał za zasadne jego przedłużenie na 
kolejny rok. 

Realizacja oraz kontynuacja obu programów uzyskała również akceptację Zespołu 
konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia. Zespół ten został powołany przez Prezydenta 
w 2015 r.16 jako organ opiniotwórczo-doradczy w zakresie ochrony zdrowia. W jego 
skład wchodziło ośmioro lekarzy różnych specjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 114, 130-138, 149-157) 

2.3. Projekt Programu profilaktyki zakażeń HPV został przekazany do zaopiniowania 
AOTMiT, co było zgodne z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych17 
i uzyskał jej pozytywną opinię 5 października 2015 r. Uzasadnienie tej opinii było 
zbieżne z wynikami analiz stanowiących podstawę podjęcia decyzji w sprawie 
realizacji tego programu. 

Projekt Programu medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży został opracowany 
i wdrożony w 2002 r. i w związku z tym w 2015 r., w świetle art. 48a ust. 2 
ww. ustawy, jako program będący kontynuacją programu realizowanego 
w poprzednim okresie, nie musiał być przekazany do zaopiniowania AOTMiT. 

(dowód: akta kontroli str. 114, 139-145) 

2.4. W przypadku obu badanych programów polityki zdrowotnej, wybór ich 
realizatorów nastąpił w drodze prawidłowo przeprowadzonych konkursów ofert, 
zgodnie z art. 48b ustawy o świadczeniach. 

 (dowód: akta kontroli str. 158-257) 

2.5. Na realizację Programu medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży 
wydatkowano z budżetu Miasta w kontrolowanym okresie łącznie 97.29818 zł, 
a na realizację Programu profilaktyki zakażeń HPV - 47.15519 zł.  

Wydatki obu badanych programów polityki zdrowotnej zostały poniesione zgodnie 
z zasadami należytego gospodarowania środkami publicznymi, tj. rozliczenia 
z realizatorami programów były terminowe i zgodne z postanowieniami umów 
w sprawie realizacji danego programu, wydatki zostały terminowo i prawidłowo ujęte 
w księgach rachunkowych Urzędu, a dokumenty księgowe były poprawne pod 
kątem formalnym. 

Miasto nie poniosło natomiast żadnych wydatków związanych z przygotowaniem 
ww. programów. 

 (dowód: akta kontroli str. 114, 172-177, 189-193, 207-212, 227-233, 250-282) 

2.6. Miasto podejmowało również inne działania w zakresie szeroko rozumianej 
opieki zdrowotnej i profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. 
W latach 2015-2017 zrealizowano edukacyjną akcję profilaktyczną „Nastolatek 
z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”, mającej na celu zwiększenie świadomości 
społecznej dotyczącej cukrzycy oraz promującej zdrowy tryb życia (objęto nim 
łącznie populację 4.480 uczniów, a jej koszt wyniósł łącznie 9.000 zł). 
We współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu 
zakupiono trzy sztuki smokolajzerów20 celem organizowania w szkołach przez PPSE 

                                                      
15 Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu pozyskiwał informacje w tym zakresie od klubów 
sportowych z terenu Miasta i uznał za zasadne kontynuację tego programu. 
16 Zarządzenie nr 74/2015 z 25 lutego 2015 r. 
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, dalej: ustawa o świadczeniach. 
18 W 2015 r. wydatkowano 34.986 zł, w 2016 r. wydatkowano 34.996 zł a do końca października 2017 r. 
wydatkowano 27.316 zł. 
19 27.580 zł w 2016 r. oraz do końca października 2017 r. wydatkowano 19.575 zł. 
20 Urządzenie służące do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Koszt zakupu wraz 
z ustnikami wyniósł 3.834 zł. 
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w Kaliszu mobilnego punktu profilaktyczno-informacyjnego z okazji Światowych Dni 
Rzucenia Palenia. 
W 2017 r. na wniosek kaliskich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono dwie 
akcje pn. „Zdrowy Kalisz”, których celem było przeprowadzenie badań 
spirometrycznych i wykrycie wad postawy wśród uczniów tych szkół 
(przeprowadzono łącznie 167 badań za kwotę 2.227 zł, co skutkowało wykryciem 
zmian u 102 dzieci). 
Ponadto Miasto współpracowało z innymi podmiotami promując aktywny tryb życia 
poprzez sponsorowanie nagród w różnych wydarzeniach (olimpiada promująca 
zdrowy styl życia oraz rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy organizowane przez 
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża; konkurs na projekt graficzny 
„Palić, nie palić – oto jest pytanie?” organizowany przez PSSE w Kaliszu; „Tydzień 
Zdrowia” organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Kaliszu). 

(dowód: akta kontroli str. 318-319) 

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

NIK pozytywnie ocenia realizację przez Urząd dwóch programów polityki zdrowotnej 
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że realizowano także trzy programy, które obejmowały m.in. młodzież w wieku 
18-19 lat oraz podjęto starania o realizację kolejnego programu skierowanego 
do dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uzasadnienia podjęcia decyzji 
w sprawie realizacji dwóch badanych programów były zgodne z priorytetami lokalnej 
polityki zdrowotnej. Wybór realizatorów tych programów nastąpił w drodze 
prawidłowo przeprowadzonych konkursów ofert, a wydatki związane z ich realizacją 
zostały poniesione zgodnie z zasadami należytego gospodarowania środkami 
publicznymi. 

3. Działania w ramach systemu 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym 

3.1. Miasto nie dokonywało w kontrolowanym okresie oceny funkcjonowania opieki 
profilaktycznej nad uczniami w szkołach oraz nie analizowało stanu zdrowia uczniów 
z powodu, jak wyjaśniły Wiceprezydent Kalisza oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, 
braku odpowiednich unormowań prawnych. W wyjaśnieniach podano również, 
że profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami nie jest zadaniem oświatowym 
jednostek samorządu terytorialnego, które zostały określone w obowiązującym 
w kontrolowanym okresie art. 5a ustawy o systemie oświaty, a do zadań organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową należy w szczególności (art. 5 ust 7 
ww. ustawy) m. in. zapewnienie warunków działania szkoły (w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki), wykonywanie remontów 
i zadań inwestycyjnych w obiektach szkolnych, zapewnienie obsługi administracyjnej 
oraz wyposażenie szkół i placówek w pomocy dydaktyczne i niezbędny sprzęt. 

Miasto analizowało potrzeby zdrowotne wszystkich mieszkańców Kalisza w drodze 
badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w 2015 r. Ponadto sprawy 
związane z oceną potrzeb zdrowotnych mieszkańców, czynników powodujących 
zmiany w tym zakresie, opracowywaniem, realizacją oraz oceną efektów programów 
polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia ogółu mieszkańców były przedmiotem posiedzeń Zespołu konsultacyjnego 
ds. ochrony zdrowia, który został powołany przez Prezydenta w 2015 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zastępca Naczelnika WSSM wyjaśnił ponadto, że do Urzędu nie docierały żadne 
sygnały świadczące o braku równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie opieki profilaktycznej nad uczniami w szkołach, a gdyby Miasto posiadało 
niepokojące informacje w tym zakresie, podjęłoby kroki w celu rozwiązania tego 
problemu. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 130-138, 316, 318, 320-321) 

3.2. W przypadku Programu medycyny sportowej Urząd przeprowadzał w 2016 r. 
analizę jego skuteczności poprzez przeprowadzenie wśród kaliskich klubów 
sportowych rozpoznania konieczności jego kontynuacji. Ponadto, jak wyjaśnił 
Naczelnik WSSM, na podstawie analiz przeprowadzanych przed 2015 r. w trakcie 
opracowywania budżetu Miasta, ustalono kwotę przeznaczaną na ten program 
w wysokości 35.000 zł, która zabezpiecza potrzeby mieszkańców w tym zakresie 
i dzięki temu jest on realizowany w 100%. 
W odniesieniu do Programu profilaktyki zakażeń HPV, zgodnie z założeniami tego 
Programu, analiza jego skuteczności (wpływ na zmniejszenie zapadalności na 
choroby nowotworowe) możliwa będzie po upływie ok 15-20 lat od zastosowania 
szczepionek. W Programie tym nie określono efektów pośrednich, etapowych 
czy krótkoterminowych. Prezydent oraz Zastępca Naczelnika WSSM wyjaśnili 
ponadto, że badania potwierdzające efektywność medyczną szczepionek 
prowadzone są na bieżąco w skali światowej. W trakcie trwania tego programu 
przeprowadzono analizy jego wykonania, w wyniku których zmianie ulegała kwota 
przeznaczana na ten program w kolejnym roku.  

(dowód: akta kontroli str. 60, 157, 319, 323-324) 

3.3. W przypadku obu Programów, na podstawie miesięcznych list uczestnictwa 
oraz rocznych sprawozdań z ich wykonania, analizowano ich bieżące wykonanie 
i oceniano skuteczność działań poprzez porównanie faktycznego udziału 
w programie z planowaną wielkością grupy docelowej. W wyniku analizy wykonania 
Programu profilaktyki zakażeń HPV w 2016 r., zmianie ulegała kwota przeznaczona 
na ten program w 2017 r., a w wyniku zwiększonego wykonania programu w 2017 r., 
planuje się zwiększenie tej kwoty w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 283-288) 

3.4. W przypadku obu programów, zgodnie z umowami o udzielenie zamówienia 
na realizację programów polityki zdrowotnej, należność za wykonane świadczenia 
zdrowotne była płatna na podstawie faktury oraz listy zdiagnozowanych pacjentów. 
W każdym z lat badanego okresu pracownik Urzędu dokonywał bieżącej analizy 
tych list pod kątem prawidłowości kwalifikacji danego dziecka do udziału 
w programie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, realizator programu 
dokonywał odpowiedniej korekty dokumentów. W 2016 r. pracownicy Urzędu 
przeprowadzili dwie kontrole realizacji umów programów polityki zdrowotnej, 
w trakcie których dokonano analizy zasad organizacji udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w tym dokumentacji związanej z ich realizacją. W wyniku tej kontroli 
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ponadto, w ramach Programu 
profilaktyki zakażeń wirusem HPV pracownik Urzędu uczestniczył w spotkaniach 
edukacyjnych realizatora programu z rodzicami. Realizator obu programów, zgodnie 
z umowami o udzielenie zamówienia na realizację programów polityki zdrowotnej, 
składał również roczne sprawozdania z jego wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 283-313A, 323-324) 

3.5. Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydent oraz Naczelnika Wydziału Edukacji 
Urzędu, Prezydent nie sprawował nadzoru merytorycznego nad profilaktyczną 
opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym ani nie przeprowadzał 
kontroli w tym zakresie, ponieważ taki nadzór mogą sprawować tylko osoby lub 
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instytucje do tego upoważnione, a samorząd terytorialny nie ma uprawnień 
do kontroli tego typu działalności. W wyjaśnieniach podano również, że obowiązek 
zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej jest realizowany przez użyczenie podmiotom leczniczym 
gabinetów wraz z ich wyposażeniem, stanowiącym majątek szkoły. Taki podmiot 
leczniczy przedstawia dyrektorowi szkoły roczny plan pracy oraz składa 
sprawozdania z jego wykonania, z którym zapoznawana jest rada pedagogiczna 
oraz rada rodziców. Dyrektor szkoły ma ograniczony wpływ na wybór tego podmiotu 
leczniczego i nie sprawuje nad nim kontroli (uwagi o jakości pracy podmiotu dyrektor 
szkoły może zgłaszać do NFZ, samorządu zawodowego lub, w przypadku NZOZ, 
do Wojewody). 
Prezydent nie przeprowadzał również kontroli gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej ponieważ, zgodnie z ww. wyjaśnieniami, tego typu 
czynności mieszczą się w obowiązkach dyrektora szkoły w ramach sprawowanej 
kontroli zarządczej. 

(dowód: akta kontroli str. 320-321) 

3.6. Współpraca z wielkopolskim wojewódzkim oddziałem NFZ, związana 
z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, 
polegała na telefonicznych konsultacjach konkretnych problemów dotyczących tej 
opieki. Ponadto w 2015 r. Urząd uzyskał pisemną informację o programach 
zdrowotnych finansowanych z NFZ. 
Prezydent nie prowadził współpracy z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi 
w ww. zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 319, 322) 

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

Prezydent monitorował bieżące wykonanie obu realizowanych programów i oceniał 
skuteczność podjętych przez realizatorów działań. Wyniki tych analiz 
wykorzystywane były przy podejmowaniu decyzji związanych z kontynuacją 
programów w kolejnym roku oraz wysokości środków na nie przeznaczanych. 
Pracownicy Urzędu przeprowadzili również bezpośrednią kontrolę u realizatora 
programu sprawdzając zasady organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych 
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie skontrolowanej 
działalności Urzędu, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków i nie oczekuje 
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli21 
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. 

Poznań, 27 listopada 2017 r. 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Bartosz Tomczyk 
Specjalista k. p. 
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