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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 Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/149/2017 z dnia 21 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów VITAMED Białczyk, Michalska, 
Musiałowicz, Różewicka spółka jawna, ul. Pawła Cymsa 16, 62-200 Gniezno (dalej: 
Przychodnia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Wojciech Musiałowicz, Kierownik Przychodni 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

 

 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności 

W latach 2015-2017 (do 30 października2) w Przychodni właściwie sprawowano 
opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w zakresie świadczeń 
medycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres udzielanych świadczeń 
obejmował: profilaktyczną opiekę zdrowotną lekarza POZ3, badania bilansowe4  
i obowiązkowe szczepienia ochronne. Przychodnia dysponowała zasobami 
kadrowymi, sprzętowymi i lokalowymi zapewniającymi realizację profilaktycznych 
świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Personel 
medyczny posiadał wymagane kwalifikacje, niezbędne do udzielania tych 
świadczeń. Dostępność świadczeń lekarzy POZ była zgodna z harmonogramem, 
stanowiącym załącznik do umowy z NFZ5. W Przychodni zaszczepiono wszystkie 
dzieci i młodzież szkolną, które zgłosiły się w celu poddania obowiązkowym 
szczepieniom ochronnym6, a przypadki niestawienia się na te szczepienia były 
zgłaszane właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Sprawnie również 
przeprowadzano badania bilansowe wobec tych osób, które do nich przystąpiły.  
 
  

                                                      
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. 
3 Podstawowa opieka zdrowotna. 
4 Rutynowe, profilaktyczne badania zdrowia dziecka przeprowadzane na określonych etapach jego rozwoju. 
5 Umowa nr 150003875/0113/0174/0/13/13 zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Poznaniu (dalej: NFZ) z dnia 28 grudnia 2012 r. 
6 Z wyjątkiem tych osób, u których stwierdzono przeciwwskazania do szczepień ochronnych. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przychodnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) 
29 stycznia 2013 r., na podstawie umowy spółki jawnej z 28 listopada 2012 r.7 
Ostatnia aktualizacja w KRS dokonana została w dniu 28 czerwca 2017 r.8 Z KRS 
wynika, że przedmiotem działalności Przychodni była: praktyka lekarska 
ogólna (86, 21, Z), praktyka lekarska specjalistyczna (86, 22, Z), działalność 
fizjoterapeutyczna (86, 90, A), praktyka pielęgniarek i położnych (86, 90, C), 
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(86, 90, E), działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96, 04, Z) 
oraz pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z). 

W okresie objętym kontrolą zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej9 
nad uczniami obejmował profilaktyczną opiekę zdrowotną lekarza POZ, badania 
bilansowe i obowiązkowe szczepienia ochronne. 

Przychodnia posiadała „Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego” 
wprowadzony z dniem 26 czerwca 2012 r. Regulamin ten określał: nazwę podmiotu 
leczniczego, jego cele i zadania, strukturę organizacyjną, rodzaj działalności 
leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, miejsce udzielania 
świadczeń zdrowotnych, przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 
organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki 
współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania pod 
względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, warunki współdziałania  
z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia 
prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, wysokość 
opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, organizację procesu udzielania 
świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych oraz udzielanie 
świadczeń pacjentom nieubezpieczonym, wykaz informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową i służbową. 
Przychodnia zapewniała dostęp dzieciom i młodzieży do świadczeń lekarza POZ  
w swojej siedzibie od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1800, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień czynny był od wtorku do piątku  
w godzinach 1030-1230 i 1500-1700. Przychodnia dysponowała trzema gabinetami 
lekarskimi dla dzieci i młodzieży oraz gabinetem - punktem szczepień. 

(dowód: akta kontroli str. 4-89)  

2. W okresie objętym kontrolą Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Gnieźnie (dalej: PSSE w Gnieźnie) przeprowadziła sześć kontroli10, których 
przedmiotem była m.in. ocena stanu sanitarno-technicznego i higienicznego 
pomieszczeń. Z ustaleń tych kontroli wynika, że stan techniczny i higieniczny 
gabinetów lekarskich i pozostałych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń, a węzły 
sanitarne, osobne dla pacjentów i personelu, były wyposażone prawidłowo, 
Stwierdzono także, że Przychodnia dysponowała toaletami przeznaczonymi dla 
osób niepełnosprawnych. W powyższych kontrolach PSSE w Gnieźnie 
nie stwierdziła nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 90-122 i 181-186) 

                                                      
7 Numer KRS: 0000448957. 
8 Zmiana dotyczyła liczby wspólników. 
9 Świadczenia realizowane na podstawie umowy z NFZ.   
10 Protokoły kontroli: nr ON.HK.4663.452.2015 z dnia 29.05.2015 r.; nr ON.EP.4663.29.2016 z 03.03.2016 r.; 
nr ON.HK.4663.367.2016 z dnia 10.05.2016 r.; nr ON.K.4663.963.2016 z dnia15.11.2016 r.; nr ON.EP.4663.45.2017 z dnia 
17-18.05.2017 r.; nr ON.HK.4663.788.2017 z dnia 02.10.2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z przeprowadzonych w toku kontroli oględzin Przychodni wynika, że zostały 
spełnione wymagania informacyjne określone w § 11 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej11. Oględziny trzech gabinetów lekarskich 
poradni dziecięcej, poczekalni i sanitariatów oraz punktu szczepień i gabinetu 
zabiegowego wykazały, że zostały również spełnione wymagania dotyczące 
warunków lokalowych, wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty 
lecznicze, określone w części V, pkt 3 i 4, załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej12. W toku oględzin 
stwierdzono ważność leków, szczepionek, płynów infuzyjnych, strzykawek, igieł 
do iniekcji, wenflonów, drobnego sprzętu medycznego i materiałów pomocniczych, 
przechowywanych w trzech gabinetach lekarskich poradni dziecięcej, punkcie 
szczepień i gabinecie zabiegowym13.  
Przychodnia posiadała dokumentację aparatów EKG i USG wymaganą przepisami, 
art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych14. 

(dowód: akta kontroli str. 123-173 i 178) 

Przychodnia zatrudniała w poradni dla dzieci pięciu lekarzy. Wszyscy oni posiadali 
kwalifikacje zgodne z określonymi w części V, pkt 1, załącznika nr 1 
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych i § 2 ust. 1 w zw. 
z załącznikiem nr 1 do umowy z NFZ15. Ponadto lekarze ci uczestniczyli w ostatnich 
pięciu latach w szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
w tym również w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki nad dziećmi 
i młodzieżą szkolną. 

Pielęgniarki16 POZ dokonujące szczepień ochronnych ukończyły specjalistyczne 
kursy w zakresie szczepień ochronnych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-57, 174-177)  

3. Stosownie do części V, pkt 2, załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych lekarze przyjmujący deklaracje wyboru udzielali 
świadczeń, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni17. W takim samym czasie  
i zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni była zapewniona dostępność 
udzielania świadczeń pielęgniarki POZ. 

(dowód: akta kontroli str. 123-173 i 179)  

4. W latach 2015 – 2017 liczba osób zadeklarowanych na liście lekarza POZ  
w Przychodni wynosiła: w styczniu 2015 r. – 11.847, w czerwcu 2015 r. – 11.971,  
w styczniu 2016 r. – 12.119, czerwcu 2016 r. – 12.135, w styczniu 2017 r. – 12.140  
i w czerwcu 2017 r. – 12.092. Uwzględniając kryterium wieku struktura 
świadczeniobiorców w powyższych okresach przedstawiała się następująco,  
w odniesieniu do osób w przedziale wiekowym:  
- 0 – 5 lat odpowiednio 957 (8,1%), 973 (8,1%), 991 (8,2%), 997 (8,2%), 970 (8%) 
i 980 (8%); 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm. 
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 86., dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych.  
13 Według stanu na dzień 11 października 2017 r. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm. 
15 Specjalista w dziedzinie pediatrii - 2 lekarzy; lekarz pediatra I stopień specjalizacji + II stopień specjalizacji z neonatologii 
1 lekarz, II stopień specjalizacji z pediatrii - 2 lekarzy.  
16 Trzy pielęgniarki dyplomowane posiadające prawo wykonywania zawodu. 
17 W maju i październiku 2015 r., maju 2016 r. i styczniu i maju 2017 r. pełna obsada 5 lekarzy pediatrów; w październiku 
2016 r. obsada 4 lekarzy – zgon jednego lekarza zgłoszony do NFZ. 
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- 6 – 19 lat odpowiednio 2.335 (19,7%), 2.340 (19,5%), 2.352 (19,4%), 2.342 
(19,3%), 2.316 (19,1%) i 2.305 (19%);  
- 20 – 65 lat odpowiednio 7.289 (61,5%), 7.399 (61,8%), 7.427 (61,3%), 7.420 
(61,1%), 7.432 (61,2%) i 7.422 (61%);  
- powyżej 65 lat odpowiednio 1.266 (10,7%), 1.259 (10,5%), 1.349 (11,1%), 1.376 
(11,3%), 1.422 (11,7%) i 1.385 (11%). 

(dowód: akta kontroli str. 180)  

Przychodnia obejmowała opieką lekarza POZ w zakresie badań bilansowych 
1.353 dzieci i młodzieży z rocznika szkolnego 2015/2016 i 1.343 z rocznika 
2016/2017.  

Z rocznika szkolnego 2015/2016 w grupie wiekowej: 
- 5–7 lat podlegających badaniu było 529 świadczeniobiorców z czego badaniami 
bilansowymi objęto 94 (17,9%),  
- 9–10 lat odpowiednio 340 i 126 (37,1%),  
- 13 lat odpowiednio 142 i 32 (22,5%),  
- 16 lat odpowiednio 159 i 10 (6,3%) i  
- 19 lat odpowiednio 183 i 65 (25,5%).  

Z rocznika szkolnego 2016/2017 w grupie wiekowej  
- 5–7 lat podlegających badaniu było 522 świadczeniobiorców z czego badaniami 
bilansowymi objęto 46 (8,8%),  
- 9–10 lat odpowiednio 367 i 120 (32,7%),  
- 13 lat odpowiednio 139 i 22 (15,8%),  
- 16 lat odpowiednio 160 i 8 (5%) i  
- 19 lat odpowiednio 155 i 10 (6,5%).  

Badanie dokumentacji medycznej dotyczącej badań bilansowych na próbie 50 
losowo wybranych świadczeniobiorców wykazało, że 41 z nich miało w wieku od 5 
do 7 lat przeprowadzone badanie bilansowe (82% badanej próby) i odpowiednio - 
44 w wieku od 9 do 10 lat (88%), - 45 w wieku 13 lat (90%), - 25 w wieku 16 lat 
(25%) i 3 w wieku od 18 do 19 lat (6%). 

(dowód: akta kontroli str. 187-191)  

Jako przyczynę nieobjęcia badaniami bilansowymi wszystkich świadczeniobiorców 
w wieku 5-19 lat będących pod opieką lekarza POZ w Przychodni, jej Kierownik 
podał rozdzielność organizacyjną (odrębne kontrakty z NFZ) pomiędzy lekarzem 
POZ, a higienistką szkolną. Podał ponadto, że prowadzenie dokumentacji  
i skierowanie ucznia na badanie bilansowe do lekarza POZ leży po stronie 
higienistki szkolnej oraz pomimo przypominania uczniom i rodzicom  
o konieczności wykonania takich badań zgłaszalność dzieci i młodzieży jest niska. 

(dowód: akta kontroli str. 192-195) 

Obowiązkowe szczepienia dzieci i młodzieży do 19 roku życia były przeprowadzane 
w siedzibie Przychodni w obecności opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu 
kwalifikacyjnych badań lekarskich.  

W 2015 r. zaszczepiono:  
- 133 (74,7%) dzieci w szóstym roku życia spośród 178 podlegającym 
obowiązkowemu szczepieniu,  
- 164 (95,9%) ze 171 dzieci w 10 roku życia,  
- 104 (65%) ze 160 dzieci w 14 roku życia i  
- 91 (59,1%) ze 154 osób w dziewiętnastym roku życia.  
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W 2016 r. zaszczepiono odpowiednio:  
- 108 (66,3%) ze 163,  
- 150 (85,2%) ze 176,  
- 137 (87,8%) ze 156 i  
- 94 (53,4%) ze 176 osób.  

W 2017 roku zaszczepiono odpowiednio:  
- 101 (65,2%) ze 155,  
- 72 (42,9%) ze 168,  
- 98 (77,8%) ze 126 i  
- 94 (62,350) ze 151 osób.  

Badanie dokumentacji szczepień przeprowadzone na ww. próbie losowej wykazało, 
że w szóstym i dziesiątym roku życia zostały zaszczepione wszystkie dzieci, 
po ukończeniu 13 roku życia 47 dzieci (94%), a w 19 roku życia 27 osób (54%). 

(dowód: akta kontroli str. 196-219) 

Wyjaśniając przyczyny nieobjęcia obowiązkowymi szczepieniami wszystkich dzieci  
i młodzieży do 19 roku życia zadeklarowanych na liście aktywnej lekarza POZ 
Kierownik Przychodni podał, że wina leży przede wszystkim po stronie ich rodziców 
(opiekunów prawnych), którzy są przeciwni szczepieniom. Dodał również, 
że Przychodnia każdorazowo zgłasza takie przypadki do PSSE w Gnieźnie18. Drugą 
przyczyną są przeciwskazania zdrowotne do szczepień. 

(dowód: akta kontroli str. 192-195 i 220-250) 

5. W okresie objętym kontrolą Przychodnia nie realizowała programów profilaktyki  
i promocji zdrowia w szkołach. Nie sprawowała również opieki zdrowotnej nad 
uczniami na terenie szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 192-195) 

6. Piotr Musiałowicz podał, że w Przychodni realizowane są zadania z zakresu 
profilaktyki i edukacji prozdrowotnej podczas każdej wizyty dziecka w gabinecie 
lekarskim, np.: zachęcanie do szczepień obowiązkowych, w tym również 
do szczepień zalecanych, informowanie o niepożądanych odczynach 
poszczepiennych oraz konsekwencjach nieszczepienia, informowanie 
o profilaktycznych badaniach stomatologicznych oraz dawanie wskazówek 
dotyczących żywienia i zdrowego stylu życia. 

(dowód: akta kontroli str. 192-195) 

7. W okresie objętym kontrolą Przychodnia świadczyła usługi z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotne na podstawie umowy z NFZ z dnia 28 grudnia 
2012 r., która była zmieniana sześciokrotnie19. Zmiany dotyczyły m.in. czasu trwania 
umowy i warunków finansowania świadczeń. 

Przychody Przychodni z tytułu świadczeń POZ dla dzieci i młodzieży wynosiły:  

- w 2015 r. – 58.166 zł w tym: dla dzieci w przedziale wiekowym 0–6 lat 27.552 zł  
i w przedziale 7–19 lat 30.614 zł, 
- w 2016 r. – 56.446 zł w tym: dla dzieci w przedziale wiekowym 0–6 lat 26.352 zł  
i w przedziale 7–19 lat 30.094 zł, 
- w 2017 (do września 2017 r.) r. – 58.143 zł w tym: dla dzieci w przedziale 
wiekowym 0–6 lat 28.249 zł i w przedziale 7–19 lat 29.894 zł 

(dowód: akta kontroli str. 192-195 i 251) 

                                                      
18 Przychodnia dysponowała udokumentowanymi zgłoszeniami do PSSE w Gnieźnie osób, które nie poddały się 
obowiązkowym szczepieniom w okresie objętym kontrolą. 
19 Aneksy z dnia: 18.12.2014 r.; 25.09.2015 r.; 29.12.2015 r.; 29.06.2016 r.; 30.12.2016 r. i 29.06.2017 r. 
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8. W okresie objętym kontrolą na Przychodnię nie zostały nałożone kary umowne 
związane z realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przychodnia 
nie była kontrolowana przez NFZ lub inne podmioty w zakresie realizacji świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 181-186 i 192-195)  

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

 

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 Przychodni, 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 Kontroli20 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Poznaniu. 

 

Poznań, dnia       listopada 2017 r. 

  
  

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
 

Krystian Polus 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


