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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 Zbigniew Truszkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/164/2017 z dnia 5 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; al. Niepodległości 
34, 61-714 Poznań (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego1 (dalej: Marszałek) 

(dowód: akta kontroli str. 4-8) 

II. Ocena2 kontrolowanej działalności 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego (dalej: Samorząd) w okresie objętym 
kontrolą3 podejmował działania w celu stworzenia odpowiednich warunków 
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym.  

Opracowane zostały dokumenty strategiczne, w których ujęto problemy dotyczące 
ochrony zdrowia mieszkańców regionu, w tym dzieci i młodzieży. Do realizacji zadań 
z zakresu ochrony zdrowia wyznaczono w Urzędzie oddzielną komórkę 
organizacyjną4, której pracownicy posiadali odpowiednie wykształcenie i 
 doświadczenie zawodowe. Samorząd corocznie uchwalał programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, w których uwzględniane były zadania z zakresu 
edukacji i ochrony zdrowia. Wdrożył trzy programy profilaktyki zdrowotnej związane 
z ochroną zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym5 w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (dalej: WRPO 2014+) 

oraz skierował do negocjacji kolejny wniosek z tego obszaru, pozytywnie oceniony 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. Programy profilaktyki zdrowotnej zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i 
 Taryfikacji6, pod warunkiem uwzględnienia uwag skierowanych do każdego z nich.  

W procesie opracowywania ww. programów nie konsultowano się jednak 
z właściwymi terytorialne gminami i powiatami, co było niezgodne z art. 9 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

                                                      
1 Od października 2005 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  Lata 2015-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, 
jeżeli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres, dalej: okres objęty kontrolą, badany okres.. 
4 Wydział Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom stanowiący część Departamentu Zdrowia. 
5 Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom brodawczaka ludzkiego HPV 
podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020, w latach 2014-2016 
finansowany był ze środków budżetu województwa wielkopolskiego (dalej: szczepienia przeciwko zakażeniom HPV). 
6 Do 31 grudnia 2014 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych, dalej: Prezes AOTMiT. 
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ze środków publicznych7. Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej szczepień 
przeciwko zakażeniom HPV, finansowanego z budżetu województwa 
wielkopolskiego, nastąpił z pominięciem obligatoryjnego konkursu ofert, o którym 
mowa w art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Czynności związane z realizacją zadań własnych Samorządu w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia, wykonywał Departament Zdrowia (dalej: Departament) 
na podstawie regulaminu organizacyjnego8. Wydział Zdrowia Publicznego 
i Przeciwdziałania Uzależnieniom (dalej: Wydział), będący komórką organizacyjną 
Departamentu wykonywał, m.in. zadania związane z realizacją, koordynacją 
i finansowaniem działań Samorządu w ramach programów polityki zdrowotnej 
uwzględniających potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz sporządzał roczną 
informację o programach zrealizowanych i planowanych do realizacja na terenie 
województwa. W Wydziale zatrudnionych było 10 osób9. Wszyscy zatrudnieni 
posiadali wyższe wykształcenie; troje z nich było specjalistami z zakresu zdrowia 
publicznego, jedna osoba posiadała wykształcenie pielęgniarskie. 
Programy polityki zdrowotnej realizowano także w Departamencie Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 9-42, 44-63, 64-67, 68-107) 

1.2. W okresie 2015-2017 (do 16 października) do Urzędu wpłynęły łącznie 
53 skargi i wnioski10 dotyczące spraw związanych z ochroną zdrowia. Żadne z nich 
nie dotyczyły zagadnień związanych z opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 108-112) 

1.3. W badanym okresie radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (dalej: 
Sejmik) zapoznawali się z rocznymi informacjami Departamentu z realizacji 
Programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV. W latach 2015-2017 
(do 30 czerwca), a także przed 2015 rokiem, na sesjach Sejmiku nie podejmowano 
uchwał w sprawie realizacji programów polityki zdrowotnej i działań w zakresie 
ochrony zdrowia, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 
zamieszkałych w Wielkopolsce. Środki finansowe na realizację programów polityki 
zdrowotnej oraz inne działania w zakresie ochrony zdrowia w latach 2015-2017 
zostały uwzględnione w budżecie Województwa na podstawie ośmiu uchwał 
budżetowych Województwa Wielkopolskiego11. 

(dowód: akta kontroli str. 113-116) 

                                                      
7 Dz.U. 2017 poz. 1938, dalej: ustawa o świadczeniach.  
8 Wprowadzonego zarządzeniem Marszałka nr 66/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Departamentu Zdrowia Urzędu. W latach 2015-2017 regulamin organizacyjny Departamentu był 
czterokrotnie modyfikowany analogicznymi zarządzeniami Marszałka: nr 29/2014 z 21 lipca 2014 r., nr 31/2015 z 25 września 
2015 r., nr 16/2016 z 14 marca 2016 r. i  nr 26/2016 z 9 maja 2016 r. 
9 Według stanu na 24 października 2017 r. 
10 Zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu. 
11 Uchwały Sejmiku: Nr III/44/15 z 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 
na rok 2015, Nr XI/295/15 z 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 z 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały 
budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr XIII/359/15 z 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 
z 21 stycznia 2015 w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr XIII/363/15 z 21 grudnia 
2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr XXIII/604/16 z 31 października 2016 r. 
zmieniająca uchwałę nr XIII/363/15 z 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 
na rok 2016, Nr XXV/702/16 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 
wraz z autopoprawką, Nr XXVII/722/17 z 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 
z 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017, Nr XXX/766/17 z 24 kwietnia 
2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2017. 
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1.4. Przyjęty do realizacji12 w 2014 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (dalej: Program na lata 2014-
2020) zastąpił obowiązujący do 2013 r. Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009-2013. Program wskazywał 
założenia polityki zdrowotnej Samorządu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, 
w oparciu o problemy zdrowotne najczęściej występujące w populacji mieszkańców 
Wielkopolski. W dokumencie odwoływano się do sytuacji demograficzno – 
epidemiologicznej w województwie, uwzględniającej ludność Wielkopolski według: 
miejsca zamieszkania, płci, biologicznych grup wieku, współczynnika umieralności 
niemowląt na 1000 urodzeń żywych, ·zgonów według wybranych przyczyn, 
przyrostu naturalnego i przyczyn zgonów, zachorowalności i chorobowości 
szpitalnej. Tworząc program korzystano m.in.: z danych zawartych w narodowych 
programach: zdrowia, zwalczania chorób nowotworowych i ochrony zdrowia 
psychicznego, Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 
202013 (dalej: Strategia), zaktualizowanej Strategia Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do roku 2020, oraz ze źródeł: Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego w Poznaniu, Wielkopolskiego Oddziału NFZ, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 117-175) 

Dyrektor Departamentu wyjaśnił, że definiowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców 
Wielkopolski służyło określeniu głównych problemów zdrowotnych w ujęciu 
populacyjnym. W tym celu oparto się na danych epidemiologicznych, 
uwzględniających m.in. zachorowalność i umieralność. W uzasadnionych 
przypadkach (otyłość, cukrzyca, zakażenia wirusami HPV, HIV, HCV), 
uwzględniając ich związek przyczynowo skutkowy w większości ze stwierdzonych 
problemów zdrowotnych wskazano populację dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
jako grupę docelową do podjęcia interwencji z zakresu profilaktyki I i II rzędowej. 
Jednocześnie uznano, że finansowanie działań dotyczących zachowań zdrowotnych 
oraz schorzeń charakterystycznych dla populacji dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym, będących przedmiotem świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach 
powszechnego systemu opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych 
byłoby niezgodne z przyjętymi w Programie na lata 2014-2020 założeniami polityki 
zdrowotnej. W założeniach tych wskazuje się m.in., że wspierane będą projekty, 
które nie są finansowane z innych źródeł, będą służyły wyrównywaniu szans 
dostępu do zdrowia dla mieszkańców województwa. 

(dowód:  akta kontroli str. 189-197) 

Strategia w priorytecie strategicznym II - Zdrowi Wielkopolanie adresowana m.in. do 
dzieci i młodzieży wyznaczała trzy cele operacyjne: 

Nr 6. Profilaktyka najczęstszych zagrożeń zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży 
ze zdefiniowanymi zadaniami: 

a) Promocja/realizacja/wspieranie programów propagujących zasady 
bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży na ulicy/drodze, w domu, 
w czasie zabawy, na wakacjach i podczas ferii, w kontaktach z innymi ludźmi 
(formy zabawowe, konkursy, współudział rodziców itp.).  

b) Poszerzanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych w szkole – 
preferencja dla wad postawy, wzroku, uzależnień i prawidłowego żywienia 
(priorytet: dzieci i młodzież wiejska i małomiasteczkowa). 

                                                      
12 Uchwałą nr 4279/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. 
13 Przyjęta uchwałą Sejmiku nr LI/774/10 z 25 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. 
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c) Inicjowanie/opracowywanie/wspieranie programów rehabilitacyjnych 
przygotowujących młodzież niepełnosprawną do samodzielnego 
i niezależnego życia.  

Nr. 7. Profilaktyka i zmniejszanie rozmiarów i skutków uzależnień, 
ze zdefiniowanymi zadaniami: 

a) Kontynuacja/promocja/wspieranie programów edukacyjnych, profilaktycznych 
i terapeutycznych związanych z uzależnieniami (nikotyna, alkohol, narkotyki).  

b. Kontynuacja/rozwijanie poradnictwa i edukacji dla rodziców i nauczycieli 
służących rozpoznawaniu uzależnień dzieci i młodzieży. 

c. Rozwijanie poradnictwa i edukacji dla organizacji pozarządowych 
działających w obszarze prewencji uzależnień.  

Nr 8. Rozwijanie programów ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 
komplementarnych do zadań statutowych agend rządowych i Narodowego 
Funduszu Zdrowia ze zdefiniowanymi zadaniami: 

a) Opracowywanie kierunków i programów polityki ochrony zdrowia dzieci 
i młodzieży wraz z monitoringiem infrastruktury systemu opieki zdrowotnej- 
monitorowanie/wspieranie cyklicznych badań stanu zdrowia i sprawności oraz 
zachowań zdrowotnych młodego pokolenia w województwie. 

b) Podjęcie działań mających na celu zatrzymanie procesu ograniczania 
dostępności w opiece pediatrycznej i odbudowę zasobów tego segmentu 
systemu opieki zdrowotnej - opracowanie i uruchomienie programu 
motywacyjnego na rzecz zwiększania liczby specjalizujących się w pediatrii. 

c) Opracowanie/uaktualnianie wojewódzkiej bazy danych dzieci 
niepełnosprawnych - prowadzenie cyklicznych pomiarów zasięgu i rodzajów 
niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży oraz badań dostępności 
świadczeń i usług rehabilitacyjnych, kondycji socjalno-zdrowotnej i potrzeb 
niepełnosprawnej części populacji dziecięco-młodzieżowej. 

(dowód: akta kontroli str. 175-186) 

1.5. Departament pozyskiwał informacje o populacji dzieci i młodzieży objętych 
opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opieką pielęgniarki szkolnej lub 
higienistki oraz o zasobach kadrowych i lokalowych profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym na terenie województwa 
wielkopolskiego14  z Informatora Liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
Wielkopolskiego. Dane zawarte w  Informatorze były także źródłem informacji 
o problemach zdrowotnych dzieci i młodzieży, w tym związanych z brakiem 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności 
świadczeń profilaktycznych. 

(dowód:  akta kontroli str. 194, 1061-1070) 

1.6. Samorząd był organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Starej Łubiance15 (dalej: ZSP) oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Cerekwicy Nowej16 (dalej: MOW). Obowiązki organu prowadzącego nałożone 
na Samorząd przez ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty17 
wykonywał Departament Edukacji i Nauki Urzędu (dalej: Departament Edukacji). 
                                                      
14 W  tym o liczbie gabinetów lekarskich oraz gabinetów stomatologicznych i  gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. 
15 Na mocy porozumienia zawartego 5 lipca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Pilskiego a Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. 
16 Na mocy porozumienia zawartego 5 lipca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Jarocińskiego a Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty. 
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Uczniom ZSP zapewniono korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i opieki 
przedlekarskiej znajdującego się w sąsiednim budynku należącym do Zespołu Szkół 
im. Władysława Stanisława Reymonta. Pielęgniarka świadczyła swoje usługi dla 
uczniów obu jednostek w ramach umowy z NFZ. W MOW funkcjonował gabinet 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji poinformowała, że zaspokajanie 
bieżących potrzeb finansowych ww. placówek spowodowało, że ich dyrektorzy 
nie występowali odrębnie o dodatkowe środki ze wskazaniem na gabinet profilaktyki. 
Dodała, że Samorząd zaplanował na lata 2018-2019 przebudowę i adaptację 
nieruchomości w Starej Łubiance na potrzeby ZSP i utworzenie w ramach tego 
projektu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej za 60.000 zł.  

1.7. Zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego Samorząd 
realizował w ramach uchwalanego na dany rok Programu współpracy Samorządu 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego18. W badanym okresie ww. programy uchwalane były na każdy 
rok i zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 5a ust. 4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie19. Corocznie Urząd zamieszczał 
na stronach BIP sprawozdania z realizacji Programów współpracy Samorządu z 
 organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego20. 

W latach 2015-2016 Departament współpracował z Fundacją „Instytut psychologii 
i psychoterapii proaktywnej Proport”, która z dwóch dotacji w wys. 48.929,42 
i 35.455,80 zł otrzymanych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Promocja 
zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”, zrealizowała w ww. 
okresie projekt pn. „Otwórz się na zdrowe perspektywy”. Celem projektu było 
przeprowadzenie kampanii promocyjno - edukacyjnej o tematyce zdrowia 
psychicznego w 25 szkołach ponadgimnazjalnych Poznania obejmującej: prelekcje, 
warsztaty, konkurs plastyczny, konferencje poświęcone zagadnieniom promocji 
i profilaktyki zdrowia psychicznego oraz budowanie pozytywnych postaw wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu zlecono dystrybucję puszek 
z logo projektu (2.250 puszek w 2015 r. i 1.800 puszek w 2016 r.), do których 
włożono kolorowe książeczki zawierające prace plastyczne uczestników projektu, 
nawiązujące do jego głównego przesłania. W drugiej edycji projektu w 2016 r., której 
celem była promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego oraz złagodzenie 
negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi zadaniem objęto 
112 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego, 
znajdujących się poza Poznaniem. Zrealizowano cztery prelekcje dla uczniów 
i nauczycieli, 16 warsztatów kreatywnych i cztery akcje społeczne. 

 (dowód:  akta kontroli str. 312-353) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

                                                      
18 1) Uchwała Sejmiku nr II/17/14 z 22 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2015. 2) Uchwała Sejmiku nr XI/297/16 z 26 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2016. 3) Uchwała Sejmiku nr XIII/626/16 z 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy 
Samorządu Wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017. 
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm., dalej: ustawa o wolontariacie. 
20 https://bip.umww.pl/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-samorzadu-3579. 
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NIK zwraca uwagę, że przyjęty uchwałą Sejmiku Nr II/17/14 z 22 grudnia 2014 r. 
Program współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, został 
uchwalony 22 dni po terminie określonym w art. 5a ust. 1 ustawy o wolontariacie. 
Przepis ten stanowi, że roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania tego programu. Dyrektor 
Departamentu Organizacyjnego i Kadr wyjaśnił, że ww. termin wynikał ze względów 
proceduralnych i merytorycznych związanych z zarządzonym terminem wyborów 
do samorządu terytorialnego w 2014 r. Pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku 
odbyła się 1 grudnia 2014 r.; poświęcona była wyłonieniu prezydium Sejmiku 
i powołaniu Zarządu. Dopiero w następnym terminie można było przedłożyć radnym 
Sejmiku ww. uchwałę 

 

Samorząd posiadał podstawowe dokumenty strategiczne, w których syntetycznie 
ujęto zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia w regionie, w tym Program na lata 
2014-2020 i Strategię. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Urzędu, zostały przypisane do realizacji Departamentowi, którego 
pracownicy posiadali odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a ich 
obowiązki zostały szczegółowo określone w ich kartach stanowisk pracy. Samorząd 
corocznie uchwalał programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w ramach, których uwzględniane były zadania z zakresu edukacji i ochrony zdrowia. 
Programy te, zawierały wszystkie wymagane elementy i na ich podstawie 
organizacjom spoza sektora finansów publicznych przyznawano dofinasowanie na 
realizację tych zadań. 

  

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

2.1. W okresie objętym kontrolą Zarząd Województwa Wielkopolskiego (dalej: 
Zarząd) zatwierdził21 w latach 2015-2016 podział środków finansowych m.in. na 
realizację Programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV22. Zarząd jako Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ (dalej: IZ WRPO 2014+), zatwierdził do dofinansowania 
z WRPO 2014+, programy: Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży klas 
szóstych szkoły podstawowej-Hej słyszysz???23 (dalej: badanie słuchu), Program 
wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy24 (dalej: terapia 
osób z wadami twarzy) oraz Program szczepienia przeciwko zakażeniom HPV25. 

                                                      
211) Uchwała Zarządu nr 333/2015 z 12 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków z budżetu województwa wielkopolskie 
na realizację programów profilaktycznych w 2015 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 
Pieńkowskiej Spółka Akcyjna. 2) Uchwała Zarządu nr 1847/2016 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania środków 
z budżetu województwa wielkopolskie na realizację programów profilaktycznych w 2016 r. przez Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej Spółka Akcyjna. 
22 Zatwierdzony przez Zarząd w dniu 23 stycznia 2014 r.; w latach 2014-2016 finansowany ze środków budżetu województwa 
wielkopolskiego. 
23 Uchwała Zarządu nr 3405/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów 
zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02- IZ-00-30-003/16 dla Działania 
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
24 Uchwała Zarządu nr 3244/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów 
zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16 dla Działania 
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
25 W związku z możliwością realizacji Programu ze środków unijnych ww. Program po uwzględnieniu uwag Prezesa ATOM stał 
się załącznikiem do konkursu  nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16, który Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ogłosiła 
w dniu 30.08.2016 r. z założeniem jego realizacji od 2017 r. Główne założenia i sposób realizacji świadczeń zdrowotnych 
Programu nie uległy znaczącym modyfikacjom, a jedyne zmiany wynikały z uwag zawartych w opinii AOTMiT. Rozstrzygnięcie 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wnioskodawca nie mogąc zapewnić możliwości zrekrutowania założonej  
w  Programie szczepienia przeciwko zakażeniom HPV liczby osób, zwrócił się 
do IZ WRPO 2014+ z prośbą o rozwiązanie umowy w drodze porozumienia. 
Wniosek beneficjenta został uwzględniony. Do czasu rozwiązania umowy 
beneficjentowi nie wypłacono żadnych środków. 

Zarząd w dniu 16 sierpnia 2017 r. ogłosił kolejny nabór wniosków nr 

RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑003/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne – projekt konkursu Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie 
onkologii dziecięcej. Na etapie oceny formalno-merytorycznej pozytywnie oceniono 
wniosek Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, 
który został skierowany do etapu negocjacji. Kompletne informacje o projektach 
realizowanych w ramach WRPO 2014+ były zamieszczane na stronie serwisu ww. 
programu operacyjnego26 

(dowód:  akta kontroli str. 405) 

2.2. Celem wieloletniego Programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV było 
zmniejszenie liczby zachorowań z powodu raka szyjki macicy poprzez wdrożenie 
profilaktyki pierwotnej polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz 
wykonaniu szczepień przeciwko zakażeniom HPV wśród 240 dziewcząt w wieku 
14 lat, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowaczych na terenie województwa 
wielkopolskiego. Został zaplanowany jako program wieloletni. Odnosił się 
do ważnego i dobrze zdefiniowanego problemu zdrowotnego opierającego się 
na profilaktyce zakażeń HPV. Zawierał unikatowy walor społeczny, bo skierowany 
był do wychowanek ww. placówek. 

(dowód: akta kontroli str. 675-682) 

W programie badanie słuchu głównym celem było zwiększenie wczesnego 
wykrywania oraz prewencja czuciowo-nerwowych (zwianych z hałasem) ubytków 
słuchu wśród młodzieży szkół podstawowych. Programem zostały objęte dzieci 
z klas szóstych szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Oszacowano 
liczbę dzieci objętych programem na 20.000, co stanowiło 59% populacji docelowej. 
Program zakładał przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz badań: 
laryngologicznych, audiometrii tonalnej27 i audiometrię impedancyjną28. 
Zaproponowane w programie interwencje miały swoje odzwierciedlenie 
w rekomendacjach klinicznych. Zaplanowane działania stanowiły uzupełnienie 
dostępnych świadczeń gwarantowanych, gdyż obecnie nie prowadzi się badań 
przesiewowych w tym zakresie. 

(dowód:  akta kontroli str.. 683-688) 

Celem głównym programu terapii osób z wadami twarzy była poprawa jakości życia 
pacjentów z dysmorfiami twarzy. Populacją docelową programu były osoby do 
18 roku życia z wadami czynnościowo-morfologicznymi twarzy, które w sposób 
ograniczony korzystały ze specjalistycznej opieki zdrowotnej lub były jej całkowicie 
pozbawione. Zaplanowano uczestnictwo ok. 300 dzieci w całym okresie realizacji 

                                                                                                                                       
konkursu nastąpiło uchwałą Zarządu nr 3244/2017 z 10 lutego 2017 r., gdzie wybrano do dofinasowania projekt złożony przez 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej Spółka Akcyjna pn. „Wzrost liczby dziewcząt 
przebywających w wielkopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystających ze szczepień HPV realizowanych 
przez OPEN”. Jednocześnie w uchwale Zarządu nr 3492/2017 z 7 kwietnia 2017 r. przyznającej dotacje na realizację 
programów polityki zdrowotnej w 2017 r. z budżetu Województwa Wielkopolskiego nie ujęto ww. programu, z uwagi na zmianę 
żródła finansowania. 
26 http://wrpo.Wielkopolskie.pl/nabory 
27 Jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, 
pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. 
28 Metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony 
bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu. 
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programu. W ramach projektu zaplanowano utworzenie wielodyscyplinarnego 
zespołu specjalistycznego (ortodonci, chirurg szczękowo- twarzowy, chirurg 
plastyczny, psycholog, psychiatra, logopeda i fizjoterapeuta), opracowanie 
kompleksowej opieki medycznej nad pacjentami w ww. wadami, wielodyscyplinarną 
diagnostykę zaburzeń morfologiczno-czynnościowych, specjalistyczne zabiegi 
lecznicze, rehabilitację mowy i układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz edukację 
zdrowotną. Wrodzone wady twarzoczaszki w większości są grupą wad wpływającą 
na wygląd twarzy, a nawet na zmiany w obrębie innych części ciała. Wady te są 
powodem kontrowersji ze względu na złożoną etiologię oraz dużą liczbę koncepcji 
chirurgicznych dotyczących narzędzi w nich stosowanych, czy czasu i przebiegu 
zabiegów i operacji.  

Program szczepień przeciwko zakażeniom HPV realizowany w ramach WRPO + był 
kontynuacją Programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV, realizowanego 
ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. Jednakże uwzględniono w nim 
wszystkie braki, które zostały zawarte w Opinii Prezesa AOTM z 2014 r.29 

Tworząc programy dofinansowywane z WRPO 2014+ Urząd prowadził konsultacje 
z konsultantem wojewódzkim w dziecinie onkologii i hematologii dziecięcej, rektorem 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
i Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. 
w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1046-1058) 

2.3. Wszystkie ww. programy polityki zdrowotnej zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Prezesa AOTMiT, pod warunkiem uwzględnienia uwag skierowanych 
do każdego z nich. W  opiniach podkreślono, że programy odnosiły się do ważnych 
i dobrze zdefiniowanych problemów zdrowotnych. W programach realizowanych 
w ramach WRPO uwzględniono uwagi Prezesa AOTMiT. Programy 
współfinansowane z funduszy europejskich zostały ogłoszone i rozstrzygnięte 
po otrzymaniu ww. opinii. Natomiast Zarząd zlecił realizację Programu szczepienia 
przeciwko zakażeniom HPV na lata 2014-2020, przed uzyskaniem wymaganej 
w tym czasie opinii Prezesa AOTM30. 

(dowód:  akta kontroli str. 646-704) 

2.4. Do dnia 15 listopada 2017 r. Zarząd wybrał trzech realizatorów programów 
współfinansowanych z WRPO 2014+ w trybie konkursowym (zamkniętym), 
w oparciu o wypełnione wnioski o dofinansowanie w wersji elektronicznej. Ocena 
formalno-merytoryczna była dokonywana częściami, zgodnie z zapisami Karty 
oceny formalno-merytorycznej. Ogólne kryteria merytoryczne punktowe miały 
charakter uniwersalny; jednakowo odnosiły się do wszystkich projektów 
realizowanych w ramach WRPO 2014+. Wyniki oceny formalno-merytorycznej 
projektów stanowiły podstawę dofinansowania. Konkursy były jawne; zapewniono 
w nich publiczny dostęp do informacji o zasadach jego przeprowadzenia. 

(dowód:  akta kontroli str. 404-411, 412-645, 874-945) 

2.5. W latach 2015-2017 Program szczepień przeciwko zakażeniom HPV 
zrealizowano na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a wykonawcą31, w których szczegółowo określono zadania związane 

                                                      
29 Opinia nr 125/2014 z 30 czerwca 2014 r. 
30 Nieprawidłowość ustalona w kontroli NIK P/15/063 – Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Wystąpienie pokontrolne z 28 grudnia 2015 r. 
31 1) Umowa nr 3/DZ.II/2015 zawarta w dniu 23 marca 2015 r. z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 
Pieńkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu 2) Umowa nr 5/DZ.II/2016 zawarta w dniu 22 kwietnia 2016 r. z Ośrodkiem 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu. 
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z jego realizacją oraz czas i miejsce ich wykonania. W umowach powierzono 
wykonawcy przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązano go do 
przekazywania miesięcznych informacji z realizacji zadania, zgodnie z załączonym 
wzorem. Do realizacji programów w ramach WRPO 2014+ przystąpiono 
na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem a beneficjentami32. 
W umowach, w szczególności określono zadania związane z realizacją projektu, 
czas jego realizacji, odpowiedzialność i zobowiązania Beneficjenta w tym jego 
obowiązki informacyjne oraz sposoby i formy płatności. W latach 2015-2017 
(do 30 czerwca), na realizację programów polityki zdrowotnej Urząd wydatkował 
860.800 zł. W dniu 30 sierpnia 2017 r. wypłacono 78.250 zł na Program badania 
słuchu. Łącznie, do 15 listopada 2017 r. na programy polityki zdrowotnej 
wydatkowano 939.050 zł. Rozliczenie Programu sczepień przeciwko zakażeniom 
HPV następowało corocznie, według zasad wskazanych w zarządzeniu nr 47/2009 
Marszałka z dnia 22 października 2009 r.33 Rozliczenia programów realizowanych 
w ramach WRPO 2014+ prowadzono natomiast według reguł określonych 
w regulaminach konkursów. Wykonawcy ww. programów, w terminach określonych 
w umowach, dokonywali prawidłowych rozliczeń środków. 

Dowody księgowe i dokonane na ich podstawie zapisy księgowe wydatków 
poniesionych w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zostały ujęte 
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych34. Zapisy księgowe 
odzwierciedlały stany faktyczne operacji gospodarczych.  

(dowód:  akta kontroli str. 717-720, 771-825, 826-874) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w okresie lat 2015-2017 (szczepienia 
przeciwko zakażeniom HPV, badanie słuchu i terapia osób z wadami twarzy) 
w trakcie ich opracowywania nie były konsultowane z gminami i powiatami 
z terenu województwa wielkopolskiego. 

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach, do zadań władz publicznych 
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
należy analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich 
zmiany, natomiast w myśl art. 9 pkt 1 ww. ustawy, do zadań samorządu 
województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów 
polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie 
gminami i powiatami. 

Dyrektor Departamentu wyjaśniła, że realizacja Programu szczepień przeciwko 
zakażeniom HPV rozpoczęła się w 2009 roku. W tamtym okresie był on 

                                                      
32 1) Umowa o dofinansowanie projektu: Przeprowadzenie badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży klas szóstych 
szkoły podstawowej-Hej słyszysz??? w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy RWWP.07.02.02-30-0039/16-00, zawarta 
23 czerwca 2017 r. ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. 2) Umowa o dofinansowanie projektu: 
Wielkopolski program kompleksowej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Nr umowy RWWP.07.02.02-30-0037/16-00, zawarta 23 marca 2017 r. z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny 
Specjalistycznej sp. z o.o. w Poznaniu. 
33 W sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie.  
34 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
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przedmiotem konsultacji z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie ginekologii 
onkologicznej, położnictwa i ginekologii. Zastępca Dyrektora Departamentu 
podkreśliła, że informacja o Programie znalazła się w „Wojewódzkim Programie 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na Lata 2009-
2013”, który był konsultowany z powiatami Wielkopolski, oraz w „Programie 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-
2020”, będącym jego nowelizacją. Ponadto, jak zaznaczyła, w 2014 r. i w latach 
następnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa ATOM, kierując się 
słusznym interesem społecznym polegającym na dołożeniu należytej staranności 
celem zapewnienia podania wszystkich dawek szczepionki beneficjentom 
w okresie jego rocznej realizacji, zdecydowano się na uruchomienie Programu 
bez zbędnej zwłoki, rezygnując z konsultacji z gminami i powiatami. Dyrektor 
Departamentu wskazała, że dopełniono czynności polegających 
na poinformowaniu dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których 
przebywały dziewczynki z rocznika wyznaczonego do szczepienia, o Programie 
oraz uzyskano zgody opiekunów prawnych na jego przeprowadzenie. 

(dowód:  akta kontroli str. 196) 

Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS poinformowała m.in, że wszystkie 
programy polityki zdrowotnej realizowane w ramach WRPO 2014+, tj. Program 
wielospecjalistyczne terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy, Wielkopolski 
Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej oraz program 
pn. Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej 
„Hej słyszysz???” wspierane ze środków EFS są realizowane z zachowaniem 
wszystkich obowiązujących IZ WRPO 2014+ procedur wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202035 oraz 
wydane na jej podstawie wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), w tym między innymi wytyczne w obszarze zdrowia. 
Założenia dla WRPO 2014+, w tym w zakresie możliwości wsparcia obszaru 
zdrowia, sformułowano w oparciu o: Zaktualizowaną Strategię Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Strategię, opracowanie 
diagnostyczne na potrzeby WRPO 2014+, Zdrowie i ochrona zdrowia 
w województwie wielkopolskim, współpracę z konsultantami wojewódzkimi, 
wyniki konsultacji społecznych z lat 2013-2014. Dyrektor Departamentu 
Wdrażania EFS podkreśliła, że ostateczny kształt WRPO 2014+ stanowi 
wypadkową uwarunkowań, aspiracji regionu, oczekiwań jego społeczności, 
ale także ograniczeń programowych wynikających ww. dokumentów. 

(dowód:  akta kontroli str. 950-954) 

NIK wskazuje, że w świetle kategorycznego brzmienia art. 9 pkt 1 ustawy 
o świadczeniach, Samorząd, decydując się na realizację programów polityki 
zdrowotnej, powinien każdorazowo poddać je konsultacji z gminami i powiatami z 
 terenu województwa. Umożliwi to prawidłowe zdefiniowanie i uwzględnienie 
w tych programach lokalnych potrzeb i zagrożeń zdrowotnych oraz konkretnych 
działań skierowanych do określonej grupy osób, w poszczególnych 
społecznościach lokalnych.  

2. Realizator Programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV w latach 2015-2016, 
został wybrany z pominięciem obligatoryjnego konkursu ofert, o którym mowa 
w art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach. Realizację tego programu powierzono 

                                                      
35 Dz. U. z 2017r . poz. 1460, ze zm. 
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Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A., 
podmiotowi stanowiącemu własność Samorządu. Podobną nieprawidłowość 
wykazała także kontrola NIK w 2015 r.36 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował, że Zarząd powierzając 
realizację wojewódzkich programów profilaktyki zdrowotnej podmiotom 
leczniczym podległym Samorządowi, kierował się założeniem, że stanowi 
to zadanie własne samorządu województwa i może być realizowane przez 
samorząd w formach organizacyjno-prawnych dla niego właściwych, w tym 
poprzez spółkę prawa handlowego, z pominięciem procedury konkursowej. 
Dodał przy tym, iż zgodnie z art. 9 ustawy o świadczeniach do zadań własnych 
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności 
opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych 
wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
województwa. Stosownie do artykułu 6 ustawy o samorządzie województwa37 
samorząd realizuje zadania własne w swoim imieniu i na własną 
odpowiedzialność. Dysponuje także samodzielnie mieniem stanowiącym jego 
własność. Realizacja zadań przez województwo odbywa się m.in. przez 
utworzenie jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego czy 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samorządowe osoby 
prawne mogą być uznane za tzw. podmioty wewnętrzne w rozumieniu 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdyż:, choć posiadają 
odrębną osobowość prawną, to są poddane kontroli podmiotu, który je utworzył 
(gmina, powiat, województwo), analogicznej do tej, jaką sprawuje on nad swoimi 
wydziałami (departamentami), a także wykonują większą część swojej 
działalności na rzecz zamawiających, którzy je kontrolują i określają przedmiot 
działania. Podmiotom tym organ kontrolujący może powierzyć wykonywanie 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym/społecznym 
(np. w zakresie zadań własnych samorządu) bez stosowania odrębnych 
procedur, np. procedury udzielenia zamówienia publicznego czy powierzenia 
realizacji programu profilaktycznego. Według Wicemarszałka Wojciecha 
Jankowiaka w ww. kontekście interpretacja art. 48 ust. 4 (od dnia 1 stycznia 
2015 r. art. 48b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych powinna zmierzać w tym kierunku, iż procedura 
konkursowa uruchamiana jest wtedy, kiedy samorząd nie posiada lub 
nie przewiduje realizacji zadania własnego samodzielnie czy z pomocą 
podmiotów wewnętrznych. Przeciwne założenie prowadziłoby do wniosku, 
iż wyspecjalizowane komórki czy jednostki samorządu zostałyby pominięte 
(potencjalnie) mimo posiadanego potencjału w tym zakresie. Stałoby to 
w jaskrawej sprzeczności z kryterium gospodarności i efektywności działania. 
Ponadto Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował, że wybór 
wykonawców nowych programów polityki zdrowotnej, które są finansowane 
ze środków WRPO2014+ następuje w drodze konkursów. 

(dowód:  akta kontroli str. 354-359, 946-949) 

NIK wskazuje, że treść art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach (do dnia 
31 grudnia 2014 r. art. 48 ust. 4 ww. ustawy) nie budzi wątpliwości 
interpretacyjnych, a co za tym idzie nie podlega wykładni38.  Wprost z niej 

                                                      
36 Kontrola NIK, P/15/063 – Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego, 
przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Nieprawidłowość wskazana w Wystąpieniu 
Pokontrolnym z dnia 28 grudnia 2015 r. 
37 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096). 
38 Zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda (łac. nie dokonuje się wykładni tego, co jasne). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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bowiem wynika, że wyboru realizatora programu zdrowotnego, w tym również 
realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, dokonuje się w drodze 
konkursu ofert i od tej reguły nie przewiduje się żadnych wyjątków. Jest to 
szczególnie widoczne po dniu 1 stycznia 2015 r., kiedy to w miejsce wcześniej 
obowiązującego zapisu art. 48 ust. 4 ustawy „[…] wyboru realizatora programu 
zdrowotnego dokonuje się w drodze konkursu ofert, z zastrzeżeniem odrębnych 
przepisów”, w art. 48b ust. 1 ustawodawca poprzestał na zapisie „[…] wyboru 
realizatora tego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert”. Przepisy te 
mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a więc decydując się na realizację 
programów zdrowotnych Samorząd zobowiązany był przeprowadzić 
postępowanie konkursowe. Nic nie stało na przeszkodzie, by wzięła w nim udział 
ww. spółka Samorządu. NIK podkreśla, że w świetle wniosku pokontrolnego 
sformułowanego w kontroli P/15/06339, dokonanie wyboru ww. realizatora 
programu zdrowotnego na 2016 r.40, kolejny raz bez przeprowadzenia konkursu 
świadczyło o świadomym naruszeniu obowiązującego prawa. 

 

Samorząd w badanym okresie wdrożył trzy programy polityki zdrowotnej w  ramach 
WRPO 2014+ 41 dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Programy 
uwzględniały priorytety wyznaczone w Programie na lata 2014-2020, Strategii oraz 
założeniach przyjętych do WRPO 2014+, i zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
AOTMiT. W przypadku programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV odstąpiono 
od jego realizacji, na skutek braku możliwości zrekrutowania założonej w projekcie 
liczby osób. W procesie opracowywania programów nie konsultowano się jednak z 
właściwymi terytorialnie gminami i powiatami, a latach 2015-2016 wyboru realizatora 
programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV finansowanego z budżetu 
województwa wielkopolskiego, dokonano z pominięciem obligatoryjnego konkursu 
ofert. Wykonawcy ww. programów w terminach określonych w umowach, 
dokonywali prawidłowych rozliczeń środków. 

 

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

3.1. Urząd nie dokonywał oceny funkcjonowania systemu opieki profilaktycznej nad 
uczniami w szkołach, dla których Samorząd był organem prowadzącym 
i nie monitorował jego funkcjonowania. Nie analizowano stanu zdrowia uczniów.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji wyjaśnił, że ww. zakres profilaktyki 
wpisujący się w działania wychowawcze szkoły, podlega nadzorowi ze strony 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, zgodnie, bowiem z obowiązującym do dnia 
31 sierpnia 2017 r. przepisami art. 33 ustawy o systemie oświaty nadzór 
pedagogiczny polega m.in. na obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu 
procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Dodał, że jego 
komórka organizacyjna monitorowała realizację programów polityki zdrowotnej 
w szkołach, dla których organem prowadzącym był Samorząd i współpracowała 
w tym zakresie z Departamentem. Zaznaczył, że Departament Edukacji posiadał 
wiedzę o programach polityki zdrowotnej oraz że praca dyrektorów jednostek była  

                                                      
39 „[…] dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej w drodze konkursu ofert, […]” 
40 Uchwała Zarządu Nr 1847/2016 z 7 kwietnia 2016 r. 
41 Program szczepienia przeciwko zakażeniom HPV w latach 2014-2016 realizowany był w całości z budżetu województwa 
wielkopolskiego. 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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na bieżąco nadzorowana, co pozwalało ocenić podejmowane przez szkołę działania 
profilaktyczne. Samorząd prowadził tylko dwie jednostki dla młodzieży w wieku 
szkolnym i posiadał wiedzę o działaniach podejmowanych przez szkoły 
w omawianym zakresie. Podkreślił, że w takim stanie rzeczy zbiorcze ujęcia tematu 
nie były potrzebne do prowadzenia analiz i wniosków, zatem nie sporządzano 
zestawień dotyczącego funkcjonowania systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Do dnia zakończenia kontroli 
w jednostce, Departament nie przedstawił dowodów na wykonywanie 
ww. czynności. Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji wskazał, że ze względu 
na wagę spraw związanych z szeroko pojętą profilaktyką, Departament Edukacji 
posiadał informacje o działaniach podejmowanych przez jednostki w tym zakresie. 
Były to m.in. sprawozdania z kontroli MOW przez Sąd Rejonowy w Jarocinie, 
raport z przeprowadzonej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ewaluacji 
zewnętrznej problemowej w MOW, informacje dotyczące programów 
profilaktycznych realizowanych przez MOW, finansowanych przez Departament, 
a także informacje z kontroli przeprowadzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Jarocinie (dalej: PSSE). 

ZSP w Starej Łubiance na każdy rok szkolny opracowywał harmonogram edukacji 
zdrowotnej. Dwa razy w roku szkolnym odbywało się sprawozdanie z realizacji 
programu edukacji zdrowotnej w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego 
dyrektora szkoły. Raz w roku działania szkoły w ramach edukacji zdrowotnej 
kontrolowała PSSE w Pile. W ciągu roku szkolnego szkoła współpracowała z PSSE 
m.in. poprzez udział w konferencjach, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 
dotyczących działań profilaktycznych i prozdrowotnych. W ZSP została 
przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna ze strony nadzoru pedagogicznego. 

(dowód:  akta kontroli str. 217-218, 965-970) 

Departament dokonywał analizy efektów programów polityki zdrowotnej, 
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na podstawie sprawozdań 
rocznych z realizacji programów polityki zdrowotnej. Według wyjaśnień Dyrektora 
Departamentu, analizy te służyły m.in. przygotowywaniu informacji na Komisję 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku. Przedmiotem ww. analiz były 
efekty merytoryczne (podjęte działania, liczba uczestników, rodzaj i liczba badań, 
wyniki badań) oraz finansowe (wysokość i rodzaj poniesionych kosztów) i ich 
zgodność z Programem oraz zawartą umową o jego realizację. Dyrektor 
poinformował, że w przypadku rozbieżności co do liczby beneficjentów programów 
szczepień przeciwko zakażeniom HPV i jej zgodności z zapisami zawartej umowy, 
realizator był wzywany do złożenia wyjaśnień, zarówno w zakresie przyczyn jak  
i  sposobu uniknięcia takiej sytuacji w kolejnych latach. Każdorazowo ustalano  
z  realizatorem sposób szacowania liczebności populacji docelowej i jego 
weryfikacji. Populacja uczestników programu, dziewczynek w wieku 13 lat, była 
szacowana na podstawie informacji uzyskanych w danym roku od dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie województwa 
wielkopolskiego. W ramach programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV 
w latach 2015-2016 zaszczepiono łącznie 39 dziewczynek przebywających 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim: 
w 2015 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w terminie rozpoczęcia 
programu przebywało 21 dziewczynek z 14 placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
wszystkie dziewczynki z rocznika 2002 roku zostały zaszczepione. Na ten cel 
przekazano dotację w kwocie 19.500 zł. W 2016 roku, w chwili rozpoczęcia realizacji 
programu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywały 24 podopieczne; 
zaszczepiono 18 dziewczynek z rocznika 2003 przebywających w 13 placówkach. 
Na wykonanie tego zadania przekazano dotację z budżetu w wys. 21.300 zł. 
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W sprawozdaniu za rok 2016 wykonawca programu poinformował, że w trakcie 
uzgadniania z kierownikami placówek terminu szczepień przeciwko zakażeniom 
HPV wykazano, że sześć dziewczynek nie weźmie udziału w programie 
z obiektywnych powodów: u jednej z dziewcząt wykazano nieprawidłowy rok 
urodzenia, trzy inne otrzymały już pierwszą dawkę w ramach akcji szczepień  
w  gminach: Gniezno, Rawicz, Szlachcin a rodzice dwóch dziewcząt nie wyrazili 
zgody na szczepienie. W związku z tym, realizator programu zwrócił kwotę 4.500 zł 
niewykorzystanej dotacji.  

(dowód:  akta kontroli str. 198-199, 200-214, 215-218, 219-239,) 

W latach 2015-2016 Samorząd przekazał do MOW środki finansowe 
na finansowanie działań profilaktycznych w wysokości odpowiednio: 57.788,00 zł 
i 59.837,00 zł  

(dowód:  akta kontroli str. 973-974, 980 ) 
3.2. Departament sprawował nadzór nad realizacją programów szczepień przeciwko 
zakażeniom HPV. Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu nadzór miał charakter 
analiz i weryfikacji bieżących informacji z przebiegu programu, sprawozdań 
rocznych i ich akceptacji. Ze względu na niestwierdzenie na tym etapie uchybień  
i  wątpliwości, co do prawidłowości i rzetelności realizacji programu nie 
wnioskowano o ujęcie go w planie kontroli w latach 2015-2017. Beneficjenci 
projektów realizowanych w ramach WRPO+ mieli obowiązek składać wnioski 
o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a wraz z nimi określone dokumenty 
niezbędne do rozliczenia zadania. Informacje wymagane we wnioskach o płatność 
pozwalały na bieżące monitorowanie postępu realizacji projektów. 

(dowód:  akta kontroli str. 195-196, 874-944) 

3.3.  W okresie lat 2015-2017 (do 30 czerwca) Departament Edukacji, zgodnie 
z art. 34a ustawy o systemie oświaty, sprawował nadzór merytoryczny nad szkołami 
i placówkami, dla których organem prowadzącym był Samorząd.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki wyjaśnił, że w latach 2015 – 
2017 przeprowadzono szereg kontroli, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli 
na dany rok kalendarzowy. Jedną z nich, w 2016 r., wykonano w MOW; dotyczyła 
przydziału obowiązków pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2014/2015.  

Żadna z przeprowadzonych przez Departament Edukacji kontroli nie dotyczyła 
badania programów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym, w szkołach, dla których organem prowadzącym był Samorząd. 

(dowód:  akta kontroli str. 966-967) 

3.4. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r.42 przesyłał kwartalne zestawienia informacji dot. 
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego 
zawierające m.in. dane dot. podstawowej opieki zdrowotnej, w tym liczby 
pielęgniarek, higienistek szkolnych i położnych w środowisku nauczania 
i wychowania i osób objętych opieką, w podziale na gminy - miejsca ich 
zamieszkania. Urząd na etapie opracowywania programów konsultował się 
z Wojewódzkimi Konsultantami w dziedzinie ginekologii onkologicznej, położnictwa 
i ginekologii, ortodoncji. Departament nie otrzymywał informacji o ustaleniach 
kontroli przeprowadzanych przez konsultantów krajowych i wojewódzkich 
dotyczących profilaktycznej opieki nad uczniami.  

(dowód:  akta kontroli str. 1035-1051, 1059) 
                                                      
42 W sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji 
przekazywanych wojewodom i marszałkom województw (Dz.U. poz. 923). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W okresie lat 2015-2017 (do 30 czerwca), Urząd wykonujący obowiązki nałożone 
przez ustawę o systemie oświaty na Samorząd, który był organem prowadzącym dla 
ZSP i MOW, w ramach nadzoru merytorycznego przeprowadzał szereg kontroli, 
z których jednak żadna nie dotyczyła obszaru profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w ZSP i MOW. Urząd nie dokonywał także 
oceny funkcjonowania systemu opieki profilaktycznej nad uczniami w ww. 
placówkach. Urząd współpracował z konsultantami wojewódzkimi, także w zakresie 
problematyki zdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli43, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia: 

1)  konsultowania z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami, opracowywanych 
programów polityki zdrowotnej, 

2) dokonywania wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej w drodze 
konkursu ofert. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Poznań, dnia 29 listopada 2017 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

  

Kontroler 
Zbigniew Truszkowski 

specjalista kontroli państwowej 
 

Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

wicedyrektor 

 
 

                                                      
43 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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