
POROZUMIENIE

W sprawie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół, dla których Powiat Słupecki jest organem 
prowadzącym

zawarte w dniu 7 grudnia 2020 r. w Słupcy 

pomiędzy Powiatem Słupeckim

z siedzibą władz w Słupcy, przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, w imieniu którego działają:

Jacek Bartkowiak - Starosta Słupecki 
Czesław Dykszak - Wicestarosta Słupecki

zwanym dalej zamiennie: Organem prowadzącym- Powierzającym

a

Przychodnią Specjalistyczną STOMED 
ul. Kolejowa 25a 
62-590 Golina
zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
w województwie wielkopolskim pod nr 000000024083 
Reprezentowanym przez Tomasza Nowaka 
Zwanej dalej Przyjmującym

zawarte 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 ze zm.) o następującej treści:

§i
Celem niniejszego porozumienia jest zapewnienie sprawnej opieki stomatologicznej, edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów 
uczęszczających do szkół, dla których Powiat Słupecki jest organem prowadzącym, tj.: Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego 
w Słupcy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

§2
Przyjmujący oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza dentysty, oraz 
spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3łd ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem 
świadczeń ortodoncji, a także, ze zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie odpowiednim dla realizacji niniejszego porozumienia.



§3
Organ prowadzący zleca w trybie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.) wykonywanie świadczeń zdrowotnych 
z zakresu leczenia dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Słupecki, a Przyjmujący 
w ramach realizacji niniejszego porozumienia zobowiązuje się do:

1. wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 
18. roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19. roku życia - określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ld 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ
ków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze
nia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

Świadczenia będą wykonywane w Szkolnym Gabinecie Stomatologicznym w Golinie 

ul. Kopernika 12 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 

od 1200 do 1300

2. współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dy
rektorem 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 edu
kacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników lyzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdro
wia jamy ustnej;
3. prowadzenia rejestracji wizyt w gabinecie dentystycznym;

4. dokumentowania wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów oaz prowadze
nia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań wynikających przepisów o ochro
nie danych osobowych;

5. zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, zgodnie zobowiązującymi przepi
sami prawa;

6. wykonywania świadczeń zdrowotnych, finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami leczniczymi 
dziecka w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Golinie ul. Kopernika 12 w następują
cych dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - w godzinach od 1200 dol300.

§4
Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej 
szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej, co powinno być odnotowane przez lekarza 
stomatologa w dokumentacji stomatologicznej prowadzonej dla każdego pacjenta/ucznia.



§5
Przyjmujący oświadcza, iz zapoznawał się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
świadczeń medycznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.).

§6
Świadczenia stomatologiczne udzielane będą osobiście przez Przyjmującego. W razie niemożności 
udzielenia świadczenia przez Przyjmującego, dopuszcza się ich wykonanie przez inny podmiot, 
spełniający wymogi formalne, wskazany przez Przyjmującego, po uprzednim powiadomieniu 
i uzyskaniu zgody Powierzającego.

§7
Przyjmujący zobowiązuje się do poddawania kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia oraz Powierzającego na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej.

§8
Przyjmujący za wykonane świadczenia będzie rozliczał się z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
Oddział w Poznaniu, a Powierzającemu będzie przekazywał kwartalnie - do 10. dnia miesiąca 
kolejnego kwartału informacje dotyczące liczby przyjętych uczniów oraz wykazu szkół, 
do których ci uczniowie uczęszczają.

§9
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) oraz ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Przyjmujący oraz Szkoła i wypełnia ob
owiązki prawne wobec posiadanych danych oraz osób których te dane dotyczą.

2. Dyrektor szkoły na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo oświatowe udostępnia lekarzowi 
dentyście dane osobowe:

1) w przypadku ucznia niepełnoletniego: imię i nazwisko, PESEL, oraz po uzyskaniu zgody 
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych - ich imiona i nazwisko, adres zamieszkania, 
nr telefonu rodziców lub opiekunów prawnych,

2) w przypadku ucznia pełnoletniego: imię i nazwisko, PESEL.

3. W związku z realizacją obowiązków, o których mowa m.in. w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Szkoła w związku z realizacją celu zorganizo
wania opieki zdrowotnej udostępnia Przyjmującemu uzyskane informacje co do liczby uczniów za
interesowanych objęciem profilaktyką.

4. Przyjmujący po otrzymaniu danych, o których mowa w § 10 ust. 2 piet 1 i 2, staje się ich Admi
nistratorem, który w ramach realizacji opieki medycznej samodzielnie określa cele, zasady i spo
soby ich przetwarzania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

5. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta Przyjmujący może udostępnić Szkole w celu zrealizowania obowiązków opieki zdrowot
nej nad uczniami wynikających z art. 2 i następnych ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o opiece zdrowotnej nad uczniami, dane medyczne uczniów, wyłącznie w niezbędnym zakresie 
celem powiadomienia o istotnych ograniczeniach zdrowotnych bądź zaleceniach wobec dziecka, 
które winny być przez Szkołę respektowane ze względu na stan jego zdrowia.

6. Wytworzona dokumentacja medyczna przechowywana jest przez Przyjmującego zgodnie 
z art. 26 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.



7. Przyjmujący oświadcza, że podejmie wszelkie działania niezbędne dla zapewnienia zgod
ności przetwarzania danych z wymogami wynikającymi z RODO, w szczególności wdroży wszel
kie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia ryzyka oraz zaktualizuje wewnętrzne 
polityki i wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych, oraz wykona obowiązki informacyjne 
wynikające z art 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane przetwarza, jako ich administra
tor.

§1°
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 7 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

2. Rozwiązanie porozumienia przed upływem okresu jego obowiązywania możliwe jest z ważnych 
powodów na podstawie wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowie
dzenia.

3. Waznymi powodami uzasadniającymi wypowiedzenie są istotne naruszenia warunków porozu
mienia .

4. W przypadku niepodpisania porozumienia na kolejny okres lub w przypadku rozwiązania poro
zumienia, a także na skutek upływu okresu obowiązywania wytworzona dokumentacja medyczna 
uczniów, przekazywana jest podmiotowi medycznemu z którym zawarte zostało stosowne porozu
mienie. Potwierdzenie przekazania dokumentacji zostanie odnotwane w protokole przekazania.

§n
Porozumienie może być rozwiązane bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
natychmiastowym przez Powierzającego, gdy Przyjmujący rażąco narusza postanowienia 
niniejszego porozumienia, w szczególności:

1) nie uzyska kontraktu z NFZ, bądź kontrakt na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii 
zostanie rozwiązany,
2) utraci prawo do wykonywania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza,
3) nie udokumentuje, w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia, zawarcia 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)

§12
Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach 
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i udostępniania tych danych 
Powierzającemu na jego wezwanie.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie w szczególności:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych;

2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3) ustawa z dnia 5 gmdnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

5) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

6) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami;

7) ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;



8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsze porozumienie otrzymują dyrektorzy szkół, dla których Powiat Słupecki jest organem pro
wadzącym i zobowiązani są współpracować z Przyjmującym w szczególności w zakresie umożli
wienia uczniom korzystania z opieki stomatologicznej i profilaktyki stomatologicznej, 
w zakresie sprawozdawczości, ochrony danych osobowych, oraz w zakresie wynikającym z art. 68 
ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo oświatowe.

§14

W sprawach spornych rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.

15

§16
Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

§17
Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Powierzający Przyjmujący
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