
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji opieki stomatologicznej dla 

uczniów szkól prowadzonych przez Miasto Radzyń Podlaski 

zawarte w dniu  między: Miastem Radzyń Podlaski z siedzibą  w Radzyniu Podlaskim                

ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 538-18 - 51 - 432, zwanym dalej Miastem, reprezentowanym 

przez Sławomira Lipskiego - Zastępcę Burmistrza Miasta Radzyn Podlaski przy kontrasygnacie Anny 

Woźniak – Skarbnika Miasta,  

a , zwaną dalej podmiotem leczniczym. 

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) dalej jako: ustawa, Strony stanowią, co następuje: 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot leczniczy dostępu do następujących świadczeń oraz 

organizacja przez Strony Porozumienia świadczeń z zakresu: 

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. 3 pkt. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                                    

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1373 

z późn. 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 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. 

2. Dostępem do świadczeń obejmuje się uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Radzyń Podlaski,                           

w których nie funkcjonują gabinety stomatologiczne, tj.: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radzyniu Podlaskim — 482 uczniów,  

2)  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim— 901 uczniów. 

Świadczenia, o których mowa w pkt. 1  Porozumienia, są realizowane w znajdującym się 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 

Świadczenia, o których mowa w pkt. 1 Porozumienia są realizowane przez lekarza dentystę spełniającego 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 pkt. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                             

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków 

realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,                                      

z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 

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. 

3. O terminie ustania umowy podmiotu leczniczego z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, podmiot 

leczniczy zobowiązana jest poinformować Miasto  na 30 dni przed terminem ustania wskazanej umowy. 

1. Strony Porozumienia ustalają, że harmonogramy wizyt uczniów w gabinecie wraz z określeniem zakresu 

świadczeń będą uzgadniane z podmiotem leczniczym przez dyrektorów poszczególnych szkół 

wymienionych w 1 ust. 2 porozumienia. 

2. Harmonogramy muszą uwzględniać potrzebę objęcia opieką uczniów wszystkich szkół, dla których 

zawierane jest Porozumienie. 

3. Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18 roku życia zgłaszają się do podmiotu leczniczego pod opieką 

osoby dorosłej wydelegowanej przez szkołę, dla której  Miasto Radzyń Podlaski zawiera niniejsze 

Porozumienie. 

 

Podmiot leczniczy oświadcza, że: 

1) w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży jest objęta 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 Miasto i szkoły, o których mowa w 1 ust. 2 porozumienia, 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. 

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. 

1. Podmiot leczniczy oświadcza, że zrealizuje wszelkie roszczenia związane z udzielanymi świadczeniami. 2. 

Strony zobowiązują się do podjęcia współpracy w przypadku skierowania wobec szkoły, o której mowa w 1 

ust. 2 porozumienia, lub Powiatu jakiegokolwiek roszczenia (skargi, powództwa, itp.), a związanego z opieką 

stomatologiczną realizowaną w oparciu o niniejsze porozumienie. 

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Porozumienia strony zobowiązują się rozsądzić polubownie, a w 

razie braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego. 

MIASTO RADZYŃ PODLASKI                                                             PODMIOT LECZNICZY 


