
POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W ZAKRESIE 
ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE UMOWY 

Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 

zawarte w dniu 2L . roku w Kielcach 

pomiędzy: 
Powiatem Kieleckim, z siedzibą: ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, posługującym się 
numerami NIP: 959-16-45-790 oraz REGON 291009372 reprezentowanym przez 
Pana Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego 
Pana Tomasza Plebana - Wicestarostę Kieleckiego, 
zwanym dalej Organem Prowadzącym 
przy udziale Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiegoll, 26-020 
Chmielniku, zwanym dalej Szkołą, 
reprezentowanym przez Dyrektora Pana Sławomira Wójcika, 
a 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, zwany dalej (SP ZOZ) 
ul. Kielecka 18, posługującym się numerami: NIP 657 22 79 727 oraz REGON 291097117, 
reprezentowanym przez - Zastępcę Dyrektora Zakładu ds. Administracyjnych - Panią Joannę 
Szczepską - działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Przez Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku Panią Grażynę 

Dulińską - Francuz z dnia 28.05.2021 roku 

Niniejsze porozumienie jest zawierane 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 z późn. zm.) dalej jako: 
ustawa, 
Strony stanowią, co następuje: 

§1 

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Chmielniku przy ul. Kieleckiej 18 dostępu świadczeń dla uczniów Szkoły do 
gabinetu stomatologicznego w zakresie: 

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

19 roku życia - określonego w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1285 z póź. zm.) w części dotyczącej wykazu 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, 
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 

3) współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania 
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, a 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 zagrożeń zdrowotnych 
w zakresie zdrowia jamy ustnej, 

4) prowadzeniu rejestracji wizyt w gabinecie stomatologicznym 
5) dokumentowaniu wyników badania jamy ustnej oraz wykonania zabiegów oraz 

prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 
z póź. zm.) z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

6) zabezpieczeniu i archiwizowaniu dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa 

§ 2 

1. Strony Porozumienia ustalają, że szacunkowa liczba uczniów objętych świadczeniami 
ogólnostomatologicznymi dla dzieci i młodzieży w Poradni wynosić będzie 
w ciągu roku szkolnego 2021/2022 około 380 pacjentów do ukończenia 18. roku życia 
oraz około 50 pacjentów do ukończenia 19. roku życia objętych profilaktycznym 
świadczeniem stomatologicznym dla dzieci i młodzieży. 

2. Strony ustalają, iż od września 2022 roku dyrektor szkoły podawać będzie Poradni na 
każdy rok szkolny pisemną informację o szacunkowej liczbie pacjentów objętych 
świadczeniami ogólnostomatologicznymi dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku 
życia oraz pacjentów do ukończenia 19. roku życia objętych profilaktycznym 
świadczeniem stomatologicznym. Informacja, o której mowa nie wymaga zawarcia 
aneksu do niniejszego porozumienia. 

§3 

Świadczenia, o których mowa w §1 Porozumienia będą realizowane w gabinecie 
stomatologicznym w Chmielniku przy ul. Szkolnej 7, 26 - 020 Chmielnik w gabinecie 
dentystycznym spełniającym 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 z późn. zm.). 

§4 

Świadczenia, o których mowa w §1 Porozumienia są 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków 
realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci 
i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 

§5 

SP ZOZ w Chmielniku oświadcza, że zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci 
młodzieży i umowa będzie wiążąca przez okres cały okres trwania porozumienia. 

§ 6  

1. Szkoła i SPZOZ ustalą dla gabinetu stomatologicznego harmonogramy wizyt dzieci 
i młodzieży dla okresu obowiązywania Porozumienia. 



2. Harmonogramy muszą uwzględniać potrzebę objęcia opieką wszystkich uczniów Szkoły 
dla której zawarte jest Porozumienie. 

3. Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18 roku życia zgłaszają się do gabinetu 
stomatologicznego pod opieką osoby dorosłej (rodzica/opiekuna) lub osoby 
wydelegowanej przez szkołę z pisemną zgodą od rodzica/opiekuna na wykonanie 
świadczenia. 

4. Młodzież powyżej 18 roku życia może zgłaszać się do gabinetu stomatologicznego 
samodzielnie. 

§7 

SP ZOZ w Chmielnik oświadcza że: 
1) w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży posiadamy polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody w związku 
z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych; 

2) nie zawarł i nie zawrze żadnej umowy, której postanowienia mogłyby kolidować ze 
zdolnością do wywiązywania się niniejszego Porozumienia; 

3) będzie prowadzić dokumentacje medyczną oraz dokumentację statystyczną 
sprawozdawczą, jaka okaże się niezbędna w związku z realizacją Porozumienia; 

4) zobowiązuje się przestrzegać praw pacjenta określonych odrębnymi przepisami; 
5) zobowiązuje się do respektowania reguł wyrażania sprzeciwów i zgód na objęcie 

poszczególnymi rodzajami świadczeń; 
6) zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Organu Prowadzącego lub Szkoły 

o przewidywanym czasie trwania przerw pracy w gabinecie z powodu nieobecności 
lekarza wynikającej z choroby, urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności 
uniemożliwających wykonywanie świadczeń stomatologicznych zgodnie z ustalonym 
harmonogramem; 

7) wynagrodzenie lekarza za świadczenie usług stomatologicznych uzyskane w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wyczerpuje w całości jego roszczenia 
finansowe wobec Organu Prowadzącego i Szkoły; 

8) lekarz realizujący opiekę stomatologiczną nad uczniami zna postanowienia ustawy. 

§ 8  
1. SP ZOZ oświadcza, że zrealizuje wszelkie roszczenia związane z udzielaniem świadczeń. 
2. Strony zobowiązują się do podjęcia współpracy w przypadku skierowania wobec Szkoły 

lub Organu Prowadzącego jakiegokolwiek roszczenia (skargi, powództwa, itp.), 
a związanego z opieką stomatologiczną realizowaną w oparciu o niniejsze porozumienie. 

3. SP ZOZ zapłaci karę umowną w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za 
każdy dzień braku dostępu do świadczeń objętych przedmiotem Porozumienia chyba, że 
przerwa w dostępie została pisemnie uzgodniona z Organem Prowadzącym lub ze 
Szkołą. 

§9 
1. 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. 

2. Organ Prowadzący i Szkoła nie ponoszą współodpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Lekarza lub jego współpracowników. 



§10 
1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 
2. Organ prowadzący może z ważnych powodów rozwiązać niniejsze porozumienie ze 

skutkiem natychmiastowym na mocy jednostronnego oświadczenia bez obowiązku 
zapłaty odszkodowania w przypadku gdy: 

a) SP ZOZ wykonuje świadczenia w sposób sprzeczny z porozumieniem i rażąco narusza 
istotne postanowienia porozumienia; 

b) SP ZOZ nie otrzyma umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na dany zakres świadczeń 
lub wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie lub kontynuowanie 
porozumienia, której nie można było wcześniej przewidzieć; 

3. SP ZOZ może odstąpić od niniejszego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

4. W każdym czasie porozumienie może zostać rozwiązane za porozumieniem Stron. 
5. W przypadku ustania umowy SP ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organ Prowadzący lub Szkołę. 

Zmiany postanowień niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone w każdym czasie 
w formie pisemnego aneksu uzgodnionego przez Strony z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego 
porozumienia w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między stronami spór 
rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organu Prowadzącego Szkołę. 

§13 
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
SP ZOZ, jeden egzemplarz dla Organu Prowadzącego oraz jeden egzemplarz dla Szkoły. 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Chmielniku Organ Prowadzący Szkoła 

§11 

§ 1 2  

II. Dudek. 

Samodz ie lny  Pub l i czny  

Zakład Opiek i  Zdrowotnej  w Chmie ln iku 
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 18 

woj. świętokrzyskie, tel./fax 41 354 29 44 
REGON 291097117, NIP 057 22 79 727 (\ 

w Chmielniku 
ul. A. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik 

tel./fax 41-354-28-94 
NIP 657-24-81-860, REGON 292677035 

Powiatowy Zespół Szkół 

\ 


