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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 Alicja Zdych, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LPO/157/2017 z dnia 
2 października 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz (dalej: Burmistrz)1 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2015-2017 (do dnia 10 listopada)3, w Gminie Swarzędz (dalej: Gmina) 
realizowane były zadania z zakresu opieki zdrowotnej na dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym, należące do zadań własnych gmin, ujętych w art. 7 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4. 

Pomimo nieopracowywania gminnych programów polityki zdrowotnej, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych5, podejmowano wobec dzieci  
i młodzieży niezbędne działania wynikające z ich potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia. Dokonywano tego w oparciu o informacje pochodzące od rodziców, 
pielęgniarek szkolnych oraz podmiotów udzielających świadczeń, a do Urzędu nie 
wpływały skargi i wnioski w tej materii. Uczniom umożliwiono udział powiatowym 
programie dotyczącym profilaktyki zakażeń wirusem HPV, a w każdej ze szkół 
zapewniono dostęp do opieki pielęgniarskiej oraz programu fluoryzacji. Ponadto 
Gmina corocznie wspierała, w tym finansowo, liczne inicjatywy prozdrowotne  
o charakterze sportowo-rekreacyjnym.  

Niejednoznaczne i 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, regularnych  
i udokumentowanych 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 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. 

                                                      
1 Od 4 grudnia 2014 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dalej także: kontrolowany okres albo okres objęty kontrolą. 
4 Dz. U z 2017 r. poz. 1875, ze zm. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, dalej: ustawa o świadczeniach. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zadania w zakresie ochrony zdrowia, w tym dotyczące programów polityki 
zdrowotnej oraz nadzór nad ich wykonywaniem nie zostały w sposób jednoznaczny  
i kompletny przypisane do zadań którejkolwiek z komórek organizacyjnych Urzędu.  

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu6 obowiązującym od 1 marca 2017 r. 
do zadań Wydziału Edukacji Urzędu (dalej: Wydział) należał udział w organizacji  
i propagowaniu akcji profilaktycznych przeprowadzanych przez wyspecjalizowane 
jednostki służby zdrowia (§ 38 pkt 26). W poprzednio obowiązującym regulaminie 
organizacyjnym7 do zadań tego wydziału, w zakresie zdrowia, należało dodatkowo: 
organizowanie działań promujących prozdrowotny styl życia, koordynacja 
współdziałania jednostek opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy, organizacja 
akcji profilaktyki i promowania zdrowia oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw 
mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym (§ 30 ust. 2 pkt 3-6).  

Wydział podlegał Drugiemu Zastępcy Burmistrza, do którego zakresu zadań, 
w okresie objętym kontrolą, należały m.in. sprawy: oświaty, wychowania dzieci 
i młodzieży, opieki zdrowotnej i funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 8-26) 

Do zakresu obowiązków kierownika Wydziału (wcześniej Referatu Edukacji, Zdrowia 
i Spraw Społecznych) należało m.in. koordynowanie prac z zakresu profilaktyki 
zdrowia. Natomiast do zakresu obowiązków pracowników tego wydziału należała 
m.in. organizacja badań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz przygotowywanie 
sprawozdań dotyczących realizacji programów ochrony zdrowia na terenie gminy.  

 (dowód: akta kontroli str.27-36) 

Burmistrz wyjaśnił, że przypisanie zadań obejmujących sprawy m.in. z zakresu 
ochrony zdrowia będzie wzięte pod uwagę przy obecnie prowadzonej aktualizacji 
regulaminu organizacyjnego Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 220) 

2. W latach 2015-2017 (I półrocze) nie odnotowano wpływu do Urzędu skarg 
i wniosków mieszkańców, dotyczących sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 64-65) 

3. Realizacja programów polityki zdrowotnej skierowanych do dzieci i młodzieży  
w wieku szkolnym nie była przedmiotem wniosków, interpelacji i zapytań radnych 
Rady Miejskiej w Swarzędzu (dalej: Rada).8  

(dowód: akta kontroli str. 225) 

 

                                                      
6 Stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr WSO.0050.1.17.2017 Burmistrza z dnia 17 lutego 2017 r. (ze zm.).  
7 Wprowadzony zarządzeniem nr WSO.0050.1.71.2012 Burmistrza z dnia 4 czerwca 2012 r. (ze zm.). 
8 W uchwałach budżetowych na poszczególne lata objęte kontrolą w Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała 
działalność (tj. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy) zaplanowano  
i zrealizowano: w 2015 r. – 21.000 zł (m.in. na badania profilaktyczne dla mieszkańców w zakresie USG, pakiet kardiologiczny 
i wątrobowy), w 2016 r. – 20.000 zł (m.in. na badania dla mieszkańców w zakresie: badania laboratoryjne – pakiet 
kardiologiczny i tarczycowy, echo serca, USG Dopler tętnic szyjnych i kończyn dolnych oraz USG tarczycy), w 2017 r. 
 – 48.210 zł (m.in. na badania dla mieszkańców. W I półroczu 2017 r. wykorzystano 12.300 zł na zakup „Swarzędzkich 
Informatorów Medycznych” dla mieszkańców.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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4. W Urzędzie nie został sporządzony dokument strategiczny w zakresie lokalnej 
polityki zdrowotnej.  

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie przystąpiono do opracowywania strategii Gminy 
na lata 2018-2020 i znajdą się w tym dokumencie informacje dotyczące lokalnej 
polityki zdrowotnej. W trakcie opracowywania są także uchwały Rady w sprawie 
gminnego programu profilaktyki na lata 2018-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 216, 218-220) 

W latach 2015-2017 (I półrocze) nie uzyskiwano i nie gromadzono w Urzędzie 
informacji o stanie zdrowia bądź problemach zdrowotnych dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym oraz problemach związanych z zapewnieniem lub brakiem 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (również 
profilaktycznych). Kierownik Wydziału wskazała, że dane takie są zbiorczo 
gromadzone w szkołach, przez pielęgniarki szkolne. Odnosząc się do kwestii 
prowadzenia analiz i ocen potrzeb lokalnych dodała, że organizując akcje 
bezpłatnych badań dla mieszkańców kierowano się głównie ich głosem 
i zapotrzebowaniem na konkretny rodzaj badań. Formą ankiety dotyczącej 
zapotrzebowania na badania były telefony od mieszkańców z pytaniami o badania. 
Najczęściej były to badania USG, stąd też ten rodzaj badań był najczęściej 
wykonywany. Opierano się również na analizach otrzymanych od podmiotów 
wykonujących badania.  

(dowód: akta kontroli str. 201-203) 

5. Gmina nie posiadała szczegółowych informacji o zasobach kadrowych 
i lokalowych profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym na swoim terenie. 

Burmistrz podał, że na terenie Gminy działa siedem przychodni lekarza rodzinnego, 
dostępna jest także „pomoc doraźna” (opieka medyczna w nocy oraz święta), opieka 
lekarzy specjalistów oraz opieka stomatologiczna finansowana ze środków NFZ. 
Ponadto, wskazał że Gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, 
co znacznie ułatwia mieszkańcom korzystanie ze świadczonych tam usług 
medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 220) 

Kierownik Wydziału dodała, że Gmina nie ma obowiązku gromadzić informacji 
o zasobach kadrowych i lokalowych profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym. Jednak na stronie internetowej Urzędu znajdują się 
informacje o podmiotach świadczących opiekę zdrowotną na terenie Gminy. 
Mieszkańcy mogą znaleźć tam również dane Centrum Informacji Medycznej 
Tel-Med, które przez całą dobę udziela informacji o placówkach medycznych 
i sprawach związanych ze zdrowiem. W 2017 r. zakupiono i rozpropagowano także 
wśród mieszkańców Swarzędzki Informator Medyczny, w którym znajdują się dane 
wszystkich podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Gminy.  

  (dowód: akta kontroli str. 81, 268-269) 

6. W latach 2015-2017 (I półrocze) Gmina była organem prowadzącym dla 
10 szkół9. W tym okresie przekazała łącznie 20.359,01 zł (w 2015 r. – 6.940,92 zł, 
w 2016 r. – 6.567,21 zł oraz w 2017 r. – 6.850,88 zł), na wyposażenie apteczek 
szkolnych, zakup leków, materiałów opatrunkowych i wyposażenia do gabinetów 
pielęgniarskich, w tym: ciśnieniomierzy, dozowników do mydła, koszy metalowych 
oraz na legalizację wag.  

                                                      
9 W latach 2015-2016 sześciu szkół podstawowych, trzech gimnazjów oraz jednego zespołu szkół, natomiast od września 
2017 r. było to 10 szkół podstawowych. 
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(dowód: akta kontroli str. 82) 

Nawiązując do tego, że w okresie od 1 września 2016 r. do 1 września 2017 r., 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty10 
do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom 
możliwość korzystania z odpowiednio wyposażonego gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Kierownik Wydziału wyjaśniła, że we 
wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina funkcjonują 
gabinety pielęgniarskie. Dodała, że funkcjonowały one już przed wejściem w życie 
zapisów ustawy o systemie oświaty i każdego roku w budżetach szkół 
zabezpieczano środki finansowe (i nadal zabezpiecza się) na zakup m.in. leków 
i środków pierwszej pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 268-269) 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej11, w dniu 28 września 2017 r. tj. w terminie, o którym mowa w art. 6 
ust. 3 tej ustawy, Gmina złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dotację 
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ośmiu szkołach, w łącznej 
kwocie 49.468 zł. W uzasadnieniu wniosku podano, że sprzęt będący na terenie 
szkół jest przestarzały i zużyty. Ponadto, w wyniku reformy oświaty część szkół 
(gimnazja) zostało przekształconych w szkoły podstawowe i gabinety pielęgniarek 
szkolnych nie są obecnie dostosowane do potrzeb młodszych dzieci, w związku 
z tym niezbędne jest ich doposażenie. 

(dowód: akta kontroli str. 83-86) 

Burmistrz wskazał, że pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Gmina dysponowała 
trzema budynkami przeznaczonymi na prowadzenie działalności medycznej 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Budynek przy ul. Poznańskiej 15 
w Swarzędzu został zmodernizowany w latach 2009-2010 za kwotę ponad 
1,95 mln zł i podobnie jak przed modernizacją, funkcjonuje w nim przychodnia 
świadcząca m.in. usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ. Pozostałe budynki, 
w tym ten na os. Kościuszkowców 20 oraz zmodernizowany w latach 2012-2013 
za kwotę ponad 1,03 mln zł budynek przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy, 
ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych najemców, zmieniły 
przeznaczenie. 

Ponadto, w 2013 r. Rada podjęła uchwałę12 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu (dalej: Powiat) na zakup sprzętu medycznego 
dla Szpitala w Puszczykowie. Pomoc ta, w wysokości 15.000 zł, udzielona została 
w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 219, 222) 

7. W latach 2015-2017 Rada podejmowała uchwały13 w sprawie rocznych 
programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie14. Programy te zostały uchwalone w terminie, 
o którym mowa w art. 5a ust. 1 tej ustawy i zawierały wszystkie elementy określone 
w jej art. 5 ust. 4. W §§ 6 ust 2 każdej z ww. uchwał, wśród priorytetowych 
kierunków działań ustalono: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (pkt 2) 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 1774. 
12 Uchwała nr XLVI/426/2013 z 24 września 2013 r. 
13 Na rok 2015 – uchwała nr LXIV/579/2014 z 28 października 2014 r., na rok 2016 – uchwała nr XV/145/2015 
z 27 października 2015 r. i na rok 2017 – uchwała nr XXX/284/2016 z 29 listopada 2016 r. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm., dalej: ustawa o wolontariacie. 
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oraz ochronę i promocję zdrowia (pkt 8). Odpowiednim zarządzeniem15 Burmistrz 
corocznie przyznawał dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie, na realizację zadań publicznych 
w danym roku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. Każdego roku realizowano 
w tym zakresie zadanie pod nazwą: Wsparcie działań w zakresie profilaktyki 
i rehabilitacji zdrowotnej, którego przedmiotem była rehabilitacja oraz kompleksowa 
opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w celu przystosowania ich 
do życia oraz wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną. W latach 2015-2016 
przyznano na ten cel po 80.000 zł dotacji, a w roku 2017 – 90.000 zł.16  

(dowód: akta kontroli str. 88-191) 

9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie opracowała i nie realizowała żadnych 
własnych programów polityki zdrowotnej, w szczególności profilaktycznych, 
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 66-68) 

Wskazując przyczyny odstąpienia od realizacji takich programów Kierownik 
Wydziału wyjaśniła, że Gmina realizuje swoje obowiązki w tym zakresie pośrednio, 
poprzez m.in. tworzenie klas sportowych w szkołach oraz przeznaczając środki 
na dotacje dla organizacji pozarządowych, głównie klubów sportowych. Dodatkowo 
w każdej ze szkół prowadzonych przez Gminę działają gabinety pielęgniarskie, które 
realizują profilaktykę zdrowotną wśród uczniów.  

 (dowód: akta kontroli str. 268, 270) 

W latach 2015-2017 (I półrocze) na terenie Gminy realizowany był „Program polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, 
sfinansowany przez Powiat 17. Były to szczepienia adresowane do dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym (dziewczynek): 

- w 2015 r. zaszczepiono 134 dzieci z rocznika 2000-2001; program trwał od maja 
do września 2015 r., a w jego ramach przeprowadzono spotkania informacyjno-
edukacyjne w których wzięło udział około 20 osób, jego całkowity koszt wyniósł 
29.351,38 zł.  

- w 2016 r. zaszczepiono 116 dzieci z rocznika 2001-2002, program trwał 
od kwietnia do września 2016 r., w jego ramach przeprowadzono spotkania 
informacyjno-edukacyjne w których wzięło udział około 50 osób, a jego całkowity 
koszt wyniósł 23.985,60 zł.  

- w 2017 r. zaszczepiono 98 dzieci z rocznika 2002-2003, program trwał 
od kwietnia 2017 r. do czasu rozpoczęcia kontroli, w jego ramach przeprowadzono 
spotkania informacyjno-edukacyjne w których wzięło udział około 50 osób, a jego 
całkowity koszt nie był jeszcze znany. 

(dowód: akta kontroli str. 66-68) 

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że przesłanką do udziału w tym programie było 
bardzo duże zainteresowanie rodziców (częste telefony z zapytaniami) oraz fakt, 
iż program był całkowicie finansowany z budżetu Powiatu. O jego realizacji Gmina 

                                                      
15 Tj. na rok 2015 – Zarządzenie Nr WSO.0050.1.5.2015 z 15 stycznia 2015 r., na rok 2016 – Zarządzenie  
Nr WSO.0050.1.10.2016 z 15 stycznia 2016 r., na rok 2017 – Zarządzenie Nr WSO.0050.1.14.2017 z 25 stycznia 2017 r. 
16 W związku z realizacją tego zadania, w latach 2015-2016 corocznie objęto: rehabilitacją ruchową na sali – 29 osób, domową 
rehabilitacją ruchową - grupę 38 dzieci i osób niepełnosprawnych (po 1 godzinie), hipoterapią – 22 dzieci (po 0,5 godziny), 
dogoterapią – 21 osób, terapią zaburzeń mowy – 48 osób. Ponadto, w zajęciach organizowanych w popołudniowym ośrodku 
rehabilitacyjno-terapeutycznym uczestniczyło do 18 dzieci, z pomocy psychologiczno–pedagogicznej skorzystało 15 dzieci  
i ich rodziny, a z ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie i nauki pływania, odpowiednio 37 i 36 osób. 
17 W 2009 r. Rada podjęła uchwałę XLIII/259/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. o pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej dla Powiatu w kwocie 130.200 zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w 1996 r. Powiat przeznaczył na ten cel z własnych środków budżetowych 1 mln zł. 
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została pisemnie poinformowana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W piśmie 
zawarta została informacja o terminie spotkania organizacyjnego oraz podmiocie 
realizującym szczepienia. Gmina otrzymała plakaty informujące o programie, dane 
o terminie spotkań informacyjnych dla rodziców albo opiekunów prawnych dziewcząt 
biorących udział w szczepieniach oraz zobligowana została do przekazania 
podmiotowi realizującemu szczepienia danych dotyczących dziewczynek 
zameldowanych na pobyt czasowy i stały na jej terenie. Podmiot ten informował 
bezpośrednio rodziców o programie i możliwości wykonania szczepienia. 
Ostatecznie Gmina organizowała, we wcześniej ustalonym terminie, spotkanie 
informacyjne dla rodziców i udostępniała za pośrednictwem pielęgniarek szkolnych 
gabinety pielęgniarskie, w których wykonywano szczepienia. Program ten nie był 
w żaden sposób monitorowany, oceniany i analizowany w Urzędzie. Dokumenty 
i rozliczenia oraz analizy związane z realizacją programu, w zależności od potrzeb, 
przekazywane były z Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 212-213) 

W latach objętych kontrolą, w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których 
Gmina była organem prowadzącym, opracowywano i realizowano 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 
szkół18. 

(dowód: akta kontroli str. 69-80) 

10. Burmistrz podał, że Gmina realizuje swoje obowiązki w zakresie zapewnienia 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pośrednio również poprzez: 

- tworzenie klas sportowych w szkołach. Uczeń, który uczęszcza do klasy 
sportowej i czynnie uprawia sport jest zobowiązany do wykonywania badań 
lekarskich, które określają możliwość udziału w zajęciach. Dyrektor szkoły do której 
uczeń uczęszcza oraz trener są na bieżąco informowani o ewentualnych 
problemach zdrowotnych czy też przeciwwskazaniach zdrowotnych do czynnego 
uprawiania sportu. Roczny koszt związany z klasami sportowymi to kwota rzędu 
ok. 100.000 zł. Do klas sportowych w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 
87 uczniów, w roku szkolnym 2016/2017 już 133 uczniów.  

- przeznaczanie znacznych środków finansowych na dotacje dla organizacji 
pozarządowych, głównie klubów sportowych skupiających dzieci i młodzież, którzy 
również zobowiązani są przechodzić badania lekarskie przed przystąpieniem 
do regularnych treningów oraz w trakcie czynnego trenowania19. Według 
sprawozdań składanych przez kluby, orientacyjna liczba trenujących wynosiła 
ok. 1.400-1.500 zawodników.  

- aktywne wspieranie wszystkich inicjatyw prozdrowotnych, o charakterze 
rekreacyjno-sportowym. Były to różnego rodzaju cykliczne rajdy piesze nordic 
walking i rowerowe np. „Cały Swarzędz na rowery”, „Jesienny rajd rowerowy” oraz 
„Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej”, organizowane na stadionie miejskim. 
W latach 2015-2016 Gmina bardzo aktywnie włączyła się w kampanię 
współfinansowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nazwą 
„Uzależnia mnie tylko sport”, w której najważniejsza była profilaktyka uzależnień. 
Podczas rywalizacji biegowej, w której udział brały dzieci w wieku przedszkolnym 
i młodzież szkolna, była możliwość konsultacji z lekarzami, którzy jednocześnie 

                                                      
18 Dz. U. poz. 977, ze zm. 
19 W poszczególnych latach objętych kontrolą przeznaczono na ten cel łącznie 1.933.400 zł (w 2015 r. – 520.500 zł, w 2016 r. 
– 645.900 zł, w 2017 r. – 767.000 zł). 
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prowadzili akcję profilaktyczną w formie konkursów i pogadanek. Stworzono 
stanowisko do pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia. 

Dodatkowo, w ramach zajęć prozdrowotnych, w siedmiu szkołach prowadzona była 
nauka pływania. W roku szkolnym 2015/2016 wzięło w niej udział 525 uczniów 
z 24 klas, a roku następnym - 859 uczniów z 39 klas. Koszty tego działania 
w wysokości 179.944 zł (w 2015/2016) i 219.685 zł (w 2016/2017) poniosła 
w całości Gmina.  

W 2016 r przy współpracy z podmiotem leczniczym przeprowadzono badania 
postawy ciała u dzieci. Diagnostyką przesiewową objęte zostały dzieci z klas I-III 
Szkoły Podstawowej w Zalasewie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę 
na przeprowadzenie badania.  

Kierownik Wydziału dodała, że w latach 2015-2017 (do dnia rozpoczęcia kontroli) 
podejmowane były działania na rzecz profilaktyki chorób jamy ustnej oraz tworzenia 
warunków do prawidłowego funkcjonowania opieki stomatologicznej dla dzieci 
i młodzieży. W każdej szkole podstawowej uczniowie objęci byli programem 
fluoryzacji. Program realizowany był przez pielęgniarki szkolne, a finansowany przez 
NFZ. Ponadto w szkołach odbywały się pogadanki dotyczące higieny jamy ustnej. 
Jedna ze szkół uczestniczyła również w programie finansowanym przez Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu pod nazwą „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
Program promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej 
u dzieci.  
Ponadto, w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, od kilku lat działa gabinet 
stomatologiczny, który przyjmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia. Wizyty są 
bezpłatne, finansowane z NFZ. Lekarz stomatolog uczestniczy również w zajęciach 
w klasach.  

 (dowód: akta kontroli str. 218-220) 

11. W latach 2015-2017 (do dnia zakończenia kontroli): 

- nie dokonywano oceny funkcjonowania oraz monitorowania systemu opieki 
profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, dla których Gmina była 
organem prowadzącym, 

- nie sprawowano nadzoru merytorycznego oraz kontroli profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, 

- nie współpracowano w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym, z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi 
i oddziałem NFZ lub innymi podmiotami.  

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że monitorowanie i sprawozdawczość w tym zakresie 
odbywa się pomiędzy gabinetami pielęgniarskimi funkcjonującymi w szkołach 
a podmiotem przekazującym środki na ten cel – NFZ. Dodała, że współpraca z NFZ 
odbywa się pośrednio poprzez pielęgniarki szkolne, które wykonują swoją pracę 
na podstawie kontraktu. Gabinet pielęgniarski działa w każdej ze szkół i realizuje 
zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym.  

(dowód: akta kontroli str. 209, 211) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   

 

1. NIK wskazuje, że 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 publicznych20, struktura organizacyjna Urzędu 
powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Ponadto, zakres zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu 
powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny.  

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 
przeprowadzania w Urzędzie systemowych, regularnych i udokumentowanych  
- a nie jedynie doraźnych - analiz oraz ocen w tym zakresie. 

3. W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 (część III) 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. 
Służyłoby temu również posiadanie i realizowanie przez Gminę wieloletniego planu 
polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, o którym mowa w części 
IV NPZ (cel 12)21. 

 

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 o ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli22 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. 

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 zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

                                                      
20 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84. 
21 Sekcja „Oczekiwane efekty do 2015 r.”, pkt 1. 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
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wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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Poznań, dnia 15 listopada 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor  

z up. Tomasz Nowiński 
Wicedyrektor 

 

Alicja Zdych 
Doradca ekonomiczny 
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podpis podpis 

  

 


