
Porozumienie 

 

z dnia ……………………... 2021 r. 

 

w sprawie nawiązania współpracy w zakresie opieki (leczenia) stomatologicznej dla dzieci                       

i młodzieży, zawarte pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Boguszów-Gorce jako organem prowadzącym szkoły, z siedzibą w Boguszowie-

Gorcach, Plac Odrodzenia 1, w imieniu, której działa ………….. - ……….., 

 

a 

 

…………………………….(dane gabinetu)…………………………… z siedzibą w ……………. 

przy ul. ……………, NIP: ……………., REGON: ……………., reprezentowanym 

przez …………………….  – Prezesa/Dyrektora, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

- w oparciu o zapisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, strony 

postanawiają co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja i sprawowanie opieki zdrowotnej, obejmującej 

opiekę stomatologiczną nad uczniami następujących szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Boguszów-Gorce:              

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach,                         

ul. Szkolna 4, 58-370 Boguszów-Gorce, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach,       

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, ul. Kopernika 7,                                 

58-372 Boguszów-Gorce. 

2. Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół sprawowana będzie w okresie od dnia podpisania 

umowy na czas nieokreślony. 

§ 2. 

 

1. Opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół sprawuje lekarz dentysta oraz higienistka 

stomatologiczna. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wyznaczony lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad 

uczniami zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej warunków 

realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem 

świadczeń ortodoncji*/jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym 

Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji*. 

3. Lekarzem dentystą, który będzie sprawował opiekę stomatologiczną nad uczniami, 

wyznaczonym przez Wykonawcę jest Pan/Pani ………………………  ( nr …..). 

4. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym 

zlokalizowanym pod adresem: ……………………………… 

5. Świadczenia stomatologiczne wykonywane będą w godz. od ….… do ….… w następujące dni 

tygodnia: ……………………………….. 

6. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje: 

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, 



2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia 

określone 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. 

 

1. Gmina wyznacza Dyrektora każdej szkoły/placówki oświatowej w której sprawowana będzie 

opieka stomatologiczna nad uczniami, jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz do zawarcia 

indywidualnej umowy w sprawie nawiązania współpracy w zakresie opieki (leczenia) 

stomatologicznej  dla dzieci i młodzieży a także do: 

1) przekazania informacji rodzicom uczniów i uczniom pełnoletnim o zakresie i miejscach 

sprawowania opieki stomatologicznej, 

2) przekazania Wykonawcy informacji o liczbie uczniów oraz o pisemnej zgodzie rodziców oraz 

pełnoletnich uczniów na sprawowanie opieki stomatologicznej we wskazanym gabinecie 

stomatologicznym. 

2. Gmina wyznacza Dyrektora każdej placówki wymienionej w § 1 do kontroli sposobu 

wykonania przedmiotu porozumienia i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami przez wyznaczonych/nego lekarza/y 

dentystę/ów w zakresie: 

a) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, 

b) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku 

życia określonych 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. 

2) wyznaczenia lekarza/y dentystę/ów posiadającego/cych odpowiednie uprawnienia, który/rzy 

będzie/dą sprawować opiekę stomatologiczną oraz będą współpracować 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, 

3) wyznaczenia higienistki stomatologicznej współpracującej z lekarzem dentystą w sprawowaniu  

opieki stomatologicznej nad uczniami w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy 

ustnej, 

4) zapewnienia gabinetów dentystycznych spełniających wymagania, o których mowa                            

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                           

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711), 

5) zapewnienia uczniom korzystania ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza 

kolejnością. 

§ 4. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczniów objętych opieką 

stomatologiczną w gabinetach dentystycznych i zobowiązuje się do ich zabezpieczenia, poprzez 

podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w stosownych przepisach                  

o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych w celu wypełnienia 

deklaracji objęcia podopiecznych opieką dentystyczną dla potrzeb umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 



3. Dyrektor szkoły udostępnia Wykonawcy następujące dane osobowe uczniów: imię, nazwisko, 

PESEL, adres zamieszkania oraz prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej stopnia 

niepełnosprawności dzieci, które  mają wydane stosowne orzeczenie. 

 

§ 5. 

 

Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia, żadnej ze stron 

nie przysługuje wynagrodzenie a świadczenia zdrowotne będą realizowane w ramach 

obowiązującej Wykonawcę umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

§ 6. 

 

1. Niniejsze porozumienia może być rozwiązane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca. 

2. Porozumienie może również zostać rozwiązane w każdym terminie na podstawie porozumienia 

stron. 

3. Porozumienie ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia umowy 

Narodowego Funduszu Zdrowia z wykonawcą w zakresie objętym niniejszym porozumieniem. 

 

§ 7. 

 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron oraz 

jeden oryginał dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we 

Wrocławiu. 

 

§ 8. 

 

1. Wszelkie zmiany porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa a w szczególności zapisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku                

o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). 

3. Wszelkie spory, Strony postanawiają rozstrzygać w sposób polubowny a w przypadku 

wystąpienia na drogę sądową, właściwym będzie sąd dla siedziby Gminy.    

 

 

 

 

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

                    W imieniu Gminy                                                                W imieniu Wykonawcy 

 


