
Projekt     

Porozumienie Nr ……….. 

 

zawarte w dniu …… ………. 2019 roku pomiędzy: 

 

Powiatem Opolskim, ul. Lubelska 4. 24-300 Opole Lubelskie, NIP 717-17-05-099  

reprezentowanym przez 

  

1. Dariusz Piotrowski – Starosta Opolski 

2. Janusz Złotucha - Wicestarosta 

 

zwanym dalej „Powiatem Opolskim” 

 

a 

……………………………………………………………(pełna nazwa podmiotu 

leczniczego) 

reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Podmiotem leczniczym”  

 

zwanych łącznie „Stronami” 

Działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej 

nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1078) Strony postanawiają: 

 

§ 1 

 

Podmiot leczniczy w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się do: 

1) wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 

18. roku życia,  

2) wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 19. roku życia – określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji; 

3) współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo 

higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na: 

a) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki 

stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo 

pełnoletniego ucznia; 

b) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i 

edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych w 

zakresie zdrowia jamy ustnej.  

4) prowadzenia rejestracji wizyt w gabinecie dentystycznym, 

5) dokumentowania wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonywanych zabiegów oraz 

prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań 

wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 

1000 i 1669 0raz z 2019 r. poz. 730).  

  



§ 2 

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 Porozumienia, będą realizowane dla uczniów 

………………………………………………….(pełna nazwa szkoły/zespołu szkół), dla 

której organem prowadzącym jest Powiat Opolski. 

1)  Świadczenia, o których mowa w § 1 Porozumienia, będą realizowane w Gabinecie 

Stomatologicznym ………………………… zlokalizowanym………….. (nazwa i adres) 

spełniającym wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190 z późn. zm.).  

 

§ 3 

 

Świadczenia, o których mowa w § 1 Porozumienia będą realizowane przez lekarza dentystę 

spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków 

realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci 

i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.  

§ 4 

 

1. Podmiot leczniczy oświadcza, że zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 

realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci 

i młodzieży i umowa ta będzie wiążąca przez cały okres trwania porozumienia.  

2. Porozumienie wygasa w przypadku ustania umowy Podmiotu leczniczego z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.  

 

§ 5 

 

1. Strony Porozumienia ustalają comiesięczne harmonogramy wizyt dzieci i młodzieży 

w gabinecie wraz z określeniem zakresu świadczeń.  

2. Harmonogramy muszą uwzględniać potrzebę objęcia opieką wszystkich uczniów 

szkoły/zespołu szkół, dla której zawierane jest Porozumienie.  

3. Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia zgłaszają się do Podmiotu 

leczniczego pod opieką rodzica, opiekuna prawnego bądź osoby dorosłej wydelegowanej 

przez szkołę/zespół szkół, dla której zawierane jest niniejsze Porozumienie.  

4. Młodzież powyżej 18. roku życia może zgłaszać się do Podmiotu leczniczego 

samodzielnie.  

 

§ 6 

 

Podmiot leczniczy oświadcza, że: 

1. w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży jest objęty polisą OC; 

2. nie zawarł i nie zawrze żadnej umowy, której postanowienia mogłyby kolidować ze 

zdolnością do wywiązywania się z niniejszego porozumienia; 

3. będzie prowadzić dokumentację medyczną oraz dokumentację statystyczną 

i sprawozdawczą, jaka okaże się niezbędna w związku z realizacją Porozumienia; 

4. niezwłocznie powiadomi Powiat Opolski i Szkołę/Zespół Szkół, dla której zawarte jest 

Porozumienie o każdej, nawet potencjalnej przerwie w dostępie do świadczeń; 

5. zobowiązuje się przestrzegać praw pacjenta określonych odrębnymi przepisami; 



6. zobowiązuje się do respektowania reguł wyrażania sprzeciwów i zgód na objęcie 

poszczególnymi rodzajami świadczeń; 

7. lekarz realizujący opiekę stomatologiczną nad uczniami zna postanowienia ustawy o 

opiece zdrowotnej nad uczniami.  

 

§ 7 

 

Strony oświadczają, że wszelkie udzielane w gabinecie świadczenia są nieodpłatne dla 

objętych opieką dzieci i młodzieży, a finansowanie jest realizowane w ramach i na podstawie 

umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 

 

§ 8 

 

1. Podmiot leczniczy oświadcza, że zrealizuje wszelkie roszczenia związane z udzielanymi 

świadczeniami.  

2. Strony zobowiązują się do podjęcia współpracy w przypadku skierowania wobec 

Szkoły/Zespołu Szkół, dla której zawierane jest porozumienie lub Powiatu Opolskiego 

jakiegokolwiek roszczenia (skargi, powództwa, itp.) a związanego z opieką 

stomatologiczną realizowaną w oparciu o niniejsze porozumienie.  

 

§ 9 
 

Zmiana postanowień porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 

§11  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 

12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

 

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Podmiotu leczniczego, dwa dla Powiatu Opolskiego. 

 

 

 

 Podmiot leczniczy       Powiat Opolski                                

   

 

    …………………………………                                ………………………………… 

 

 

 

    ………………………………… 


