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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/058 – Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Irena Wróblewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/152/2017 z dnia 27 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej „SZKOLMED” s.c. w Kaliszu, 
ul. Serbinowska 1/4, 62-800 Kalisz (dalej: Zakład albo Szkolmed) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mariola Pyszkowska, Kierownik Zakładu2 

(dowód: akta kontroli, str. 11) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą Zakład zapewnił dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym, objętym opieką zdrowotną, dostępność do świadczeń profilaktycznych 
w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, w tym grupowej praktyki fluorkowej, 
realizowanych w ramach aktualizowanych na bieżąco umów zawartych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia4 (dalej: NFZ). 

Świadczenia te udzielane były przez personel posiadający wymagane kwalifikacje, 
systematycznie podnoszone poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach. 
Pielęgniarki Szkolmedu monitorowały stan zdrowia dzieci i młodzieży, 
przeprowadzając badania przesiewowe. Uczniowie z dodatnim wynikiem testu 
przesiewowego na bieżąco kierowani byli do lekarzy rodzinnych, a ci 
z potwierdzonymi problemami zdrowotnymi obejmowani byli czynną opieką 
pielęgniarską, zgodnie z zaleceniami lekarza. Systematycznie i terminowo 
realizowano zadania z zakresu szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. 
Rzetelnie także prowadzono dokumentację medyczną uczniów.  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: 2015 – 2017 (do czasu zakończenia kontroli) z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeżeli 
zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 
2 Uchwała wspólników nr 7 z dnia 1 czerwca 2006 r.  
3 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. 
4 Nr 150001947/0113/0013/1/14/16 z dnia 3 stycznia 2014 r. i nr 150001947/0113/0091/1/17/NN z dnia 3 stycznia 2017 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Dostępność świadczeń profilaktyczno-leczniczych dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

1. W dniu 10 kwietnia 1999 r. pomiędzy „[…]”5 zawarta została, na czas 
nieoznaczony, umowa spółki cywilnej. Celem spółki było prowadzenie działalności 
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej. Do realizacji tego celu wspólnicy utworzyli Zakład. Rozpoczęcie 
działalności nastąpiło 1 stycznia 2000 r., po jej zarejestrowaniu w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli, str. 3-26) 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym6, do zadań Zakładu należało: zapewnienie 
kompleksowych i terminowych świadczeń zdrowotnych w placówkach nauczania 
i wychowania; organizowanie pracy pielęgniarek szkolnych; monitorowanie, 
analizowanie i ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad uczniami; realizowanie 
procedury sprawozdawczej dotyczącej: wykonawstwa testów przesiewowych, porad 
pielęgniarskich, świadczeń w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
zadań pielęgniarskich w środowisku szkolnym, opieki nad uczniami z chorobami 
przewlekłymi, grupowej profilaktyki fluorkowej i innych zleconych przez NFZ; 
badanie i monitorowanie sytuacji zdrowotnych populacji objętej opieką pielęgniarek 
szkolnych; organizowanie i realizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi 
i przewlekle chorymi; wdrażanie i realizowanie programów rządowych i resortowych 
dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia w środowisku szkolnym; organizowanie 
i realizowanie spotkań instruktażowych, konsultacji, szkoleń dla uczniów i ich 
rodziców oraz pielęgniarek szkolnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 27-28) 

Zakład nie legitymował się akredytacją7 ani certyfikatem jakości (np. ISO). 
(dowód: akta kontroli, str. 39) 

Zakład realizował świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:  

 świadczenia pielęgniarki szkolnej, 

 świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki 
fluorkowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 137-147, 411-575) 

W roku szkolnym 2015/2016 świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane były 
w 13 szkołach8, w tym w 11 typu I9 oraz w dwóch typu III10. Organami prowadzącymi 
te placówki były: Miasto Kalisz, Gmina Żelazków i spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Świadczeniami objętych zostało 2.932 uczniów. Na jedną 
pielęgniarkę przypadało od 78 do 1.045 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 
2016/2017 świadczeniami objętych zostało 2.781 uczniów, a na jedną pielęgniarkę 
przypadało od 70 do 1.009 uczniów.  

                                                      
5 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, 
dalej „udip”) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503  ze zm., dalej „uznk”) NIK wyłączyła jawność informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

6 Z 31 maja 2012 r., ostatnia zmiana, nr 6, z dnia 31 sierpnia 2017 r., dotyczyła zmiany miejsc udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 
7 O której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) oraz 
obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 42). 
8 7 szkół podstawowych; 3 gimnazja; 1 szkoła ponadgimnazjalna i 2 szkoły specjalne. 
9 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoła ponadgimnazjalna. 
10 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (uczniowie niepełnosprawni). 
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W roku szkolnym 2017/2018 świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane były 
w 11 szkołach11, w tym w 9 typu I12 i w dwóch typu III13. Organem prowadzącym te 
placówki było: Miasto Kalisz, Gmina Żelazków, Diecezja Kaliska i spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Świadczeniami objętych zostało 2.348 uczniów. 
Na jedną pielęgniarkę przypadało od 189 do 1.109 uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 114-119) 

Świadczenia pielęgniarek szkolnych realizowane były w poszczególnych szkołach, 
w dniach i godzinach zgodnych z harmonogramem umowy z NFZ14. Wpisy 
w księgach przyjęć uczniów dokonywane były w dniach zgodnych z ww. 
harmonogramem i zapewniały ciągłość udzielania świadczeń. Zakład na bieżąco 
składał wnioski o aktualizację wpisów w zakresie harmonogramu czasu pracy 
gabinetów profilaktyki, zmian personalnych i szkół, w których uczniowie objęci byli 
świadczeniami medycznymi przez pielęgniarki Szkolmedu.  

(dowód: akta kontroli, str. 221-228, 411-708) 

2. Badaniem objęto zasoby Zakładu służące wykonywaniu profilaktycznych 
świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, poprzez 
oględziny15 czterech gabinetów i jednego innego pomieszczenia, w którym 
realizowano przedmiotowe świadczenia. Ich powierzchnia wynosiła od ok. 10 
do ponad 20 m2. Na tablicach umieszczonych obok lub na drzwiach do gabinetów 
umieszczone były tablice ze znakiem graficznym NFZ, imieniem, nazwiskiem 
pielęgniarki szkolnej, godzinami i dniami udzielania świadczeń. Zgodnie 
z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą16, meble i podłogi 
wykonane były z materiałów umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję; 
pomieszczenia wyposażone były w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, 
dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym (manusan), 
pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia i na zużyte ręczniki. Znajdowały się 
tam także zestawy przeciwwstrząsowe i leki niezbędne do udzielenia świadczeń 
medycznych oraz materiały opatrunkowe m.in.: gaziki jałowe, gaza jałowa, bandaże 
dziane i elastyczne, chusta trójkątna, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem, 
rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), woda utleniona, środek 
odkażający skórę, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe, neospasmina, nożyczki, 
pakiet do odkażania. Żaden z leków nie był przeterminowany. 

(dowód: akta kontroli, str. 45-86) 

W wyniku oględzin ustalono17, że w trzech gabinetach nie było parawanu18, 
w dwóch lodówki19, w jednym kosza na odpady medyczne20, w jednym stolika 
zabiegowego21, w jednym tablic Ishihary22 oraz w trzech nie umieszczono wykazu 
praw pacjenta23, adresu i numeru bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta oraz 

                                                      
11 7 szkół podstawowych; 2 szkoły ponadgimnazjalne i 2 szkoły specjalne. 
12 Szkoły podstawowe i technika. 
13 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (uczniowie niepełnosprawni). 
14 Za wyjątkiem sytuacji opisanej dalej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej 
działalności”. 
15 W dniach 17-27 października 2017 r. 
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 739. 
17 W ust. 4 części III załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86 ze zm.), wyszczególniono elementy 
wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze do świadczenia usług medycznych w środowisku nauczania 
i wychowania. 
18 Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych; Zespół Szkół Technicznych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. 
19 Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. 
20 Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, uzupełniono o czerwony worek w trakcie kontroli NIK  
21 Zespół Szkół Technicznych 
22 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. 
23 O których mowa w § 11 ust. 4 pkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.).  
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adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków 
Narodowego Funduszu Zdrowia24. Pomiędzy Kierownikiem Zakładu a dyrektorami 
placówek oświatowych zawarte były umowy użyczenia, z których wynikało, 
że udostępniane są pomieszczenia wraz z wyposażeniem, stanowiącym własność 
użyczającego. Kierownik wyjaśniła, że za wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe25, odpowiedzialna jest szkoła. Dodała, że w 2015 r. szkoły otrzymały 
środki finansowe z subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów, lecz były one 
niewystarczające26, a we wrześniu bieżącego roku ponownie zostały złożone 
wnioski poprzez szkoły do wojewody, który ma otrzymać środki z ministerstwa 
zdrowia na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, o wartości 
6.700 zł. Ponadto Zakład w miarę swoich możliwości zakupuje drobny sprzęt 
medyczny, np. aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry, leki do apteczek.  

(dowód: akta kontroli, str. 45-86, 153-204, 752-757) 

W wyniku oględzin ustalono, że w gabinetach było o 20 mniej „kart zdrowia ucznia” 
w odniesieniu do liczby uczniów z „list klasowych” i dotyczyły uczniów, którzy 
we wrześniu rozpoczęli naukę w szkołach. Kierownik, wyjaśniając, dlaczego od 
początku roku szkolnego nie wyegzekwowano „kart zdrowia ucznia”, podała, 
że uczniom wielokrotnie przypominano o dostarczeniu kart zdrowia, lecz karty 
nie zostały dostarczone. 

(dowód: akta kontroli, str. 45-86, 753) 

Personel medyczny Zakładu w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 liczył pięć, 
a w roku szkolnym 2017/2018 - cztery pielęgniarki. 

Pielęgniarki udzielające profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym posiadały wymagane kwalifikacje określone w § 3 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą27. Posiadały 
także prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz zaświadczenia wydane przez 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Kaliszu o ukończeniu szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 
lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania 
i wychowania. Kierownik Zakładu ukończyła również studia wyższe w zakresie 
psychopedagogiki.  

(dowód: akta kontroli, str. 40, 41) 

Pielęgniarki podnosiły swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, 
warsztatach, konferencjach, m.in.: „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”; 
„Pielęgniarka i położna a współczesne problemy dzieci i młodzieży”; „Grupowa 
profilaktyka fluorkowa”; „Zasady przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń 
lekarskich przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania”; „Pediculosa – 
problem, który można łatwo rozwiązać”.  

(dowód: akta kontroli, str. 40, 41) 

3. Dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym została zapewniona dostępność 
do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez pielęgniarki szkolne Zakładu 

                                                      
24 Wykaz praw pacjenta i numery telefonów Kierownik Zakładu uzupełniono w trakcie kontroli NIK. 
25 Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. Zgodnie z przywołanym przepisem to szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych 
zapewnia uczniom możliwość korzystania z m.in. odpowiednio wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Wcześniej, 
od 1 września 2016 r. do 1 września 2017 obowiązywała w tym zakresie analogiczna regulacja w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943, ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 4 i art. 4 ustawy z  dnia 
15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) w 2017 r. wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, m.in. ww. gabinetów, jest finansowane 
z budżetu państwa. 
26 W okresie objętym kontrolą Kierownik Zakładu za pośrednictwem dyrektorów szkół wnioskowała o doposażenie gabinetów. 
27 Dz. U. Nr 139, poz. 1133.  
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w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz 
planu godzin lekcyjnych. Do dnia zakończenia kontroli personel medyczny 
Szkolmed stanowiły cztery pielęgniarki tj., dwie współwłaścicielki Zakładu i dwie 
pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W umowie z NFZ 
w „harmonogramie-zasoby” ustalone zostały dni i godziny udzielania świadczeń. 
Tygodniowy wymiar czasu pracy pielęgniarek określony w tej umowie był zgodny 
z liczbą godzin pracy wykazaną w sprawozdaniach MZ-06 z realizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.  

(dowód: akta kontroli, str. 114-119, 152, 221-239, 251-328) 

4. Na podstawie list klasowych ustalono, że pielęgniarki Zakładu objęły opieką dzieci 
i młodzież, według stanu na styczeń i czerwiec roku 2015; 2016; 2017, w liczbie 
odpowiednio: 2.577; 2.837; 2.930; 2.932; 2.775 i 2.781. W liczbie tej, udział uczniów 
w wieku 6-19 lat wynosił odpowiednio: 79,4%; 81,8%; 87%; 87,1%; 93,4% oraz 
95,5 %. Pozostały odsetek stanowili uczniowie powyżej 19 lat28. 

(dowód: akta kontroli, str. 129) 

W roku szkolnym 2015/2016 badaniom bilansowym podlegało łącznie 1.060 uczniów. 
Na podstawie zwróconych kart badania profilaktycznego (wypełnionych przez lekarza 
POZ) ustalono, że 860 uczniom wykonano badania bilansowe. W roku szkolnym 
2016/2017 uczniów tych było odpowiednio 953 i 724. Kierownik Zakładu wyjaśniła, 
że różnica pomiędzy uczniami podlegającymi badaniom, a tymi, którzy zwrócili karty, 
wynika z braku zwrotu kart, pomimo wielkokrotnego przypominania, zarówno 
rodzicom, jak i uczniom o obowiązku badania i zwrocie karty nie dostarczono tych 
kart do pielęgniarki szkolnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 130, 131, 762, 766) 

Na podstawie badania dokumentacji medycznej losowo wybranej próby 50 uczniów 
ustalono, że pielęgniarki Zakładu miały wiedzę o:  
a) 19 i 8 uczniach (tj. 38% i 16%) w zakresie szczepień przeprowadzonych 

w odpowiednio 10 i 14 roku życia; 
b) 43, 42, 48, 34 uczniach (tj. o 86%; 84%; 96% i 68%), po badaniach bilansowych 

przeprowadzonych odpowiednio po: rocznym obowiązkowym przygotowaniu 
przedszkolnym; w klasie III szkoły podstawowej; w klasie I gimnazjum oraz 
w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej. 

Kierownik Zakładu wyjaśniła, że obecnie pielęgniarki w szkołach nie prowadzą 
szczepień ochronnych ani ich nie monitorują i nie zbierają informacji o wykonanych 
szczepieniach u podlegających im uczniów. Dodała, że w przypadku badań 
bilansowych pielęgniarki, na zebraniach z rodzicami, poprzez wychowawców 
przekazują informacje o badaniach bilansowych i o obowiązku ich wykonania. 
Uczniowie, którzy nie zwracają kart bilansowych po badaniu lekarskim wielokrotnie 
mają przypominane o obowiązku wykonania bilansu i zwrotu karty, a nawet 
pielęgniarki kontaktują się z rodzicami prosząc o wykonanie badania i zwrot karty 
bilansowej. Pomimo tego, część rodziców ignoruje te działania i nie zgłasza się 
z dzieckiem na badania bilansowe. Wskazała także, że bezpośrednia współpraca 
z lekarzem POZ jest utrudniona, ponieważ każdy pacjent ma prawo wyboru lekarza 
rodzinnego i uczniowie zapisani są do różnych lekarzy. W samym Kaliszu jest 
kilkanaście przychodni, a do szkoły uczęszczają także uczniowie spoza miasta i tam 
się leczą. Dodała, że pielęgniarka nie ma fizycznej możliwości bezpośredniego 
kontaktu z lekarzem, u którego uczeń jest zapisany na liście aktywnej. Współpraca 
pielęgniarki z lekarzem polega na przekazywaniu mu karty bilansowej, a lekarz 
swoje zalecenie, co do dalszej opieki przekazuje pielęgniarce na wniosku 
bilansowym.  

                                                      
28 A w 2017 r. 0,5% stanowiły dzieci w grupie wiekowej do 6 lat.  
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(dowód: akta kontroli, str. 139-141, 246-249, 762, 766) 

W roku szkolnym 2015/2016 na ogólną liczbę 2.932 uczniów objętych opieką przez 
pielęgniarki Zakładu, 57 uczęszczało do klas sportowych; 158 było 
z niepełnosprawnością typu A29; 46 z niepełnosprawnością typu B30 i 16 
z niepełnosprawnością typu C31.  
W roku szkolnym 2016/2017 na ogólną liczbę 2.781 uczniów, 53 uczęszczało 
do klas sportowych; 144 było z niepełnosprawnością typu A; 
41 z niepełnosprawnością typu B i 22 z niepełnosprawnością typu C.  
W roku szkolnym 2017/2018 na ogólną liczbę 2.348 uczniów, 33 uczęszczało 
do klas sportowych; 147 było z niepełnosprawnością typu A; 
47 z niepełnosprawnością typu B i 22 z niepełnosprawnością typu C.  

(dowód: akta kontroli, str. 132-138) 

W roku szkolnym 2015/2016 wszystkim uczniom wykonane zostały testy 
przesiewowe. W roku szkolnym 2016/2017, jednemu uczniowi klasy I szkoły 
ponadgimnazjalnej (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1) oraz 
dwojgu uczniom ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1) nie wykonano testów przesiewowych32. Kierownik 
Zakładu wyjaśniła, że uczniowie ci mieli nauczanie indywidualne w domu i nie było 
możliwości wykonania badania.  

(dowód: akta kontroli, str. 142-145, 748) 

Podała też, że po wykonaniu testów przesiewowych każdy uczeń z dodatnim 
wynikiem kierowany był na badanie do lekarza rodzinnego, który decydował 
o dalszej diagnostyce i postępowaniu, w tym ewentualnej wizycie u specjalisty. 
Pielęgniarki szkolne obejmowały czynną opieką takich uczniów, zgodnie 
z zaleceniami lekarza rodzinnego bądź specjalisty, a przynajmniej raz w roku 
przeprowadzały z nimi wywiady odnośnie ich aktualnej sytuacji zdrowotnej, udzielały 
porad i dokonywały dodatkowych pomiarów, np. ciśnienia tętniczego krwi.  

(dowód: akta kontroli, str. 761, 762) 

W roku szkolnym 2016/2017, spośród uczniów objętych opieką Szkolmedu, 1.180 
podlegało fluoryzacji w klasach I-VI, a w roku szkolnym 2016/2017 było ich 1.101. 
Fluoryzację33 przeprowadzono odpowiednio 1.069 i 987 uczniom. Kierownik Zakładu 
wyjaśniła, że rodzice pozostałych uczniów nie wyrazili zgody na fluoryzację. 

(dowód: akta kontroli, str. 146, 147, 251-328, 748) 

W roku szkolnym 2016/2017, pielęgniarki Szkolmedu udzieliły 690 uczniom łącznie 
2.439 porad w przypadkach nagłych urazów i zachorowań. Porady w przypadkach 
nagłych urazów i zachorowań odnotowywano w książkach porad. Zawierały one 
datę zdarzenia, imię i nazwisko ucznia, przyczynę urazu czy zachorowania oraz 
rodzaj udzielonej pomocy. Kierownik Zakładu podała, że Szkolmed nie zbiera 
informacji w zakresie wystąpienia nagłych urazów i zachorowań oraz, że ich nie 
dokumentuje podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej. 

                                                      
29 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, sprawni ruchowo, słabowidzący i niedowidzący, słabosłyszący 
i niesłyszący, przewlekle chorzy (w tym osoby w szkołach dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie). 
30 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niepełnosprawni ruchowo oraz z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i sprawni ruchowo. 
31 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
znacznym i niepełnosprawni ruchowo. 
32 W części I załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ust. 2 pkt 1 postanowiono, że świadczenia pielęgniarki lub 
higienistki szkolnej obejmują wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi 
w części II. 
33 W części I załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w ust. 2 pkt 8 postanowiono, że świadczenia pielęgniarki 
lub higienistki szkolnej obejmują prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, 
gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego 
szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach, co 6 tygodni. 



 

8 

(dowód: akta kontroli, str. 42, 152, 251-328, 709) 

5. Pielęgniarki szkolne Zakładu na początku każdego roku szkolnego w szkołach 
podstawowych, w klasach I-III dokonują doboru stolików i krzeseł do wzrostu ucznia. 
Dokonują także bieżących przeglądów warunków sanitarnych w szkole 
i w przypadku nieprawidłowości informują osoby odpowiedzialne. Dwa razy w roku 
przekazują dyrektorom szkół informacje o występujących u uczniów problemach 
zdrowotnych, liczbie udzielonych porad w gabinecie oraz danych dotyczących 
doznanych przez uczniów urazów na terenie szkoły. Kierownik Zakładu wyjaśniła, 
że obecnie posiłki do szkół dostarczane są przez firmy zewnętrzne i pielęgniarki nie 
mają wpływu na wybór firmy cateringowej, ale podejmują interwencję i informują 
dyrektorów szkół o przypadkach dolegliwości u uczniów po zjedzeniu posiłku. 

(dowód: akta kontroli, str. 733-745, 762) 

6. Pielęgniarki Zakładu prowadziły działalność edukacyjną w zakresie 
profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży, poprzez udział 
w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego a także poprzez realizację innych 
programów zleconych szkole np. przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Kaliszu. Programy te realizowane były przez szkoły, które zgłaszały się do tych 
programów, otrzymywały materiały i pomoce oraz współpracowały w tym zakresie 
z pielęgniarkami. Pielęgniarki nie otrzymywały z tego tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia i nie ponosiły żadnych kosztów.  

(dowód: akta kontroli, str. 727-756, 765) 

7. Zakład, w latach 2015-2017 (do 30 czerwca), nie realizował żadnych programów 
polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu gminy, województwa i innych źródeł. 
Pielęgniarki Zakładu współuczestniczyły w programach wychowawczo-
profilaktycznych34 realizowanych przez poszczególne szkoły. Programy te 
realizowane były przez dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i innych 
pracowników szkół oraz rodziców uczniów przy współpracy z pielęgniarką szkolną. 
W ramach tych programów realizowano, m.in. program „nie pal przy mnie proszę”; 
„bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”; „szkoła promująca zdrowie”; „bieg po 
zdrowie”; „trzymaj formę”; „święto jabłka”, „higiena ciała i włosów”. W programach 
tych pielęgniarkom wyznaczano, m.in. następujące zadania: przeprowadzanie 
pogadanek na temat zdrowego odżywiania się; wzmacniania systemu 
odpornościowego, higieny jamy ustnej, pogadanki dla rodziców na temat przyczyn 
i skutków nadwagi u dzieci, a także rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami 
w gabinecie profilaktyki. Dwa razy w roku pielęgniarki Zakładu sporządzały protokoły 
z realizacji zadań profilaktycznych.  

(dowód: akta kontroli, str. 120-128, 727-756, 761-762, 765) 

8. W celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, w których 
pielęgniarki Szkolmedu udzielały świadczeń dla dzieci i młodzieży, szkoły35 
zapewniły możliwość korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Zakład świadczył usługi pielęgniarki szkolnej w sześciu gabinetach36 
oraz pięciu wydzielonych do tego celu pomieszczeniach37. Świadczenia zdrowotne, 
w tym grupowej profilaktyki fluorkowej, realizowane były w gabinetach 

                                                      
34 W rozumieniu art. 92 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 
ze zm.) i o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, ze zm.). 
35 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty i obwiązującym od 1 września 2017 r. art. 103 ust. 1 pkt 4 Prawa 
oświatowego. 
36 Szkoła Podstawowa nr 3; Szkoła Podstawowa nr 7; Szkoła Podstawowa nr 11; Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych; 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. 
37 Szkoła Podstawowa nr 21; Szkoła Podstawowa nr 23; Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk” (prywatna); Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kokaninie oraz Zespół Szkół Technicznych.  
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i pomieszczeniach38 zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy 
z NFZ.  

Odnosząc się do kwestii udzielania świadczeń w pomieszczeniach niebędących 
gabinetami (§ 8 i 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą39) 
Kierownik Zakładu wyjaśniła, że system informatyczny, za pośrednictwem którego 
składa wniosek o zawarcie umowy z NFZ, po wyborze kodu 041 „Medycyna 
szkolna” automatycznie przyporządkowuje zapis „Gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej”. Dodała, że w celu podpisania umowy z NFZ 
każdorazowo przedstawiała m.in. kopię oświadczeń dyrektorów szkół, 
potwierdzających, że na terenie tych szkół usługi pielęgniarki świadczone będą 
w pomieszczeniach niebędących gabinetami. NFZ nie kwestionował tego stanu. 
Kierownik Zakładu wskazała ponadto, że gabinetów najczęściej nie ma w małych 
szkołach, z uwagi na brak wolnych pomieszczeń. W szkołach tych niekiedy brakuje 
nawet sal do nauki. 

(dowód: akta kontroli, str. 221-228, 768, 769) 

9. W okresie objętym kontrolą, w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej 
obowiązywały następujące umowy z NFZ: 

- nr 150001947/0113/0013/1/14/16 z dnia 3 stycznia 2014 r., zawarta na okres 3 lat, 
począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.; 

- nr 150001947/0113/0091/1/17/NN z dnia 3 stycznia 2017 r., zawarta od 1 stycznia 
2017 r. na czas nieoznaczony. 

W okresie objętym kontrolą, na wniosek Zakładu, umowy aneksowane były 
czterokrotnie40, z powodu zmiany miejsca (szkoły) udzielania świadczeń i zmiany 
personelu udzielającego świadczeń.  

(dowód: akta kontroli, str. 250, 411-575) 

 „[…]”41  (dowód: akta kontroli, str. 148-150) 
10. W okresie objętym kontrolą, Zakład nie był kontrolowany przez NFZ i nie był 
obciążany karami umownymi związanymi z realizacją umów o udzielenie świadczeń 
zdrowotnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 43-44) 

11. W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Kaliszu przeprowadził kontrole w trzech42 gabinetach medycyny szkolnej 
w zakresie bieżącego nadzoru stanu sanitarnego obiektów i wyposażenia, 
w szczególności postępowania ze sprzętem i materiałem medycznym, bielizną 
medyczną, odpadami medycznymi oraz ze sprzętem do sprzątania, a także 
w zakresie przestrzegania procedur higienicznych. W wyniku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 87-113) 

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

                                                      
38 O których mowa w § 43 ust. 1 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 r.  
39 Dz. U. Nr 139, poz. 1133. 

40 Zmiany: od 1 stycznia 2015 r. i od 1 maja 2015 r. nowe miejsce udzielania świadczeń; od 1 września 2015 r. zmiana 
personelu udzielającego świadczeń i od 1 września 2017 r. zmiana miejsc udzielania świadczeń i personelu.  
41 Na podstawie art. 5 ust. 2 udip i art. 11 ust. 4 uznk NIK wyłączyła jawność informacji posiadających wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

42 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 – protokół kontroli nr ON.HK.423.2.32.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.; 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Ciasnej 16 – protokół nr ON.HK.423.2.6.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. i Gimnazjum nr 3 – protokół 
kontroli nr ON.HK.423.2.8.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości   
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NIK zauważa, że w dniu 18 października 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno-
Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu, pielęgniarka (współwłaścicielka 
Szkolmedu) przyszła do gabinetu o godzinie 10:53. Zgodnie z umową z NFZ, tego 
dnia świadczenia medyczne powinny być realizowane od godziny 10:30. 
Kierownik Zakładu wyjaśniła, że w dniu tym pielęgniarka została zatrzymana przez 
dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych i poproszona o przekazanie do sekretariatu 
szkoły karty zdrowia ucznia, który odszedł ze szkoły i w efekcie spóźniła się 
na autobus. Była to sytuacja incydentalna.  

(dowód: akta kontroli, str. 65, 752, 753) 

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 Zakładu, 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 Kontroli43 
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, 23 listopada 2017 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński  

wicedyrektor 
Irena Wróblewska 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

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

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


