
Zaproszenie do współpracy 
 

dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 

leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych 

 

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim zaprasza podmioty lecznicze/lekarzy dentystów 

z terenu powiatu opolskiego do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 

ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad 

uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) 

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje: 

 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku 

życia, 

 profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. 

roku życia, 

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d 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. 

 

Świadczenia opieki stomatologicznej nad uczniami są finansowane ze środków ujętych 

w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu 

wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia jest zmienna i dostosowana do potrzeb 

zdrowotnych ucznia. 

 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d 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, z których 

Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód 

 u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

 

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym 

podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji 

świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez 



Powiat Opolski. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia 

z więcej niż jednym świadczeniodawcą. 

 

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów niżej wymienionych szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim ul. Lipowa 23; 

2. Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim im. S. Konarskiego w Opolu 

Lubelskim ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie; 

3. Zespół Szkół w Chodlu w Chodlu ul. Partyzantów 39, 

4. Zespół Szkół w Poniatowej ul. Fabryczna 16c; 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach im. Ewy Szelburg-

Zarembiny w Karczmiskach, ul. Szkolna 11. 

 

Liczba placówek i liczba uczniów objętych świadczeniami zostanie ustalona 

 w ramach zawartego porozumienia między organem a podmiotem leczniczym. 

 

Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci 

 i młodzieży oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci 

 i młodzieży określają załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199). 

 

W przypadku zainteresowania zawarciem niniejszego porozumienia proszę o kontakt 

z Wydziałem Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu 

Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok. 309 nr. tel. 81 827 28 42.  

 

Załączniki: 

Projekt porozumienia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.  


