POROZUMIENIE
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie
62-510 Konin ul. Sosnowa 16
zawarte w dniu 12.09.2019 r. w Koninie
pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta
Miasta Konina, z upoważnienia którego działa:
Andrzej Derda– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Koninie
zwanym dalej Powierzającym
a
Gabinetem Stomatologicznym reprezentowanym przez:
stomatologa Krystynę Bielicką nr prawa wykonywania zawodu 959594 wykonującym
Indywidualną Praktykę Stomatologiczną, zarejestrowaną przez Izbę Lekarską
pod nr 639923959594
REGON 310118240
z siedzibą w 62-510 Konin ul. J. Tuwima 3/3
zwanym 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 ) o następującej treści:
§1
Nadrzędnym celem niniejszego porozumienia jest zapewnienie sprawnej opieki
stomatologicznej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki
próchnicy zębów u uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Koninie ul. Sosnowa 16
§2
Przyjmujący oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza dentysty,
oraz spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków
realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i
młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, a także że Narodowy Fundusz Zdrowia
zawarł z Przyjmującym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§3
Powierzający 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 ) wykonywanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu leczenia dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Koninie

a Przyjmujący przyjmuje do realizacji:
1. opiekę stomatologiczną nad uczniami z zakresu świadczenia ogólnostomatologicznego dla
dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktycznego świadczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części
dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla
dzieci i młodzieży z wyłączeniem ortodoncji.
2. współpracę 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.
§4
1.Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie mają
prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym
zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.
2. Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowania w gabinecie dentystycznym
zlokalizowanym poza szkołą – Gabinet Stomatologiczny Krystyna Bielicka 62-510 Konin
ul. J. Tuwima3/3 prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
współpracujący ze szkołą w następujących godzinach: poniedziałek, środa 1100 - 1700
wtorek, czwartek 800 – 1300 piątek - nieczynne
§5
1.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.
2. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń
stomatologicznych, Przyjmujący udzieli świadczenia stomatologicznego zgodnie z cennikiem
usług ponadstandardowych dostępnym dla pacjentów.
§6
Przyjmujący zobowiązany jest zapoznawać się samodzielnie z obowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi świadczeń medycznych.
§7
Przyjmujący zobowiązany jest do realizacji świadczeń przy wykorzystaniu także rejestracji
telefonicznej.
.
§8
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.
§9
Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 12.09.2019 r. do 11.09.2020 r. z
możliwością przedłużenia za zgodą obu stron w formie aneksu.

§ 10
Przyjmujący zobowiązuje się do poddawania kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz Powierzającego na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
§ 11
Przyjmujący za wykonane świadczenia będzie rozliczał się z Narodowym Funduszem
Zdrowia, Oddział w Poznaniu, a Powierzający będzie przekazywał kwartalnie- do 10 dnia
miesiąca następnego miesiąca kwartału informacje dotyczące liczby przyjętych uczniów oraz
wykazu szkół, do których uczniowie uczęszczają.
§ 12
1. Przyjmujący zobowiązany jest do współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i
wychowania albo higienistką szkolną w zakresie :
1) wymiany informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki
stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej,
2) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w
zakresie zdrowia jamy ustnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności wydanych zaleceń,
udzielonych i zaplanowanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie niezbędnym do realizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.
3. Przyjmujący, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, zapoznają się z
nią i dołączają do dokumentacji medycznej ucznia. Informacja ustna jest odnotowywana w
dokumentacji medycznej.
4. Przyjmujący zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną uczniów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730).
5. Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej dotyczącej opieki zdrowotnej nad uczniami
określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Przyjmujący obowiązany jest do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1318, z późn. zm.), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w
związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz
poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń
zdrowotnych.

§ 13
1.Porozumienie może być wypowiedziane:
1) za trzymiesięcznym okresem wypowiedzeniem przez każdą ze stron, z tym, że okres
wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypowiedzenia.
2) bez zachowania okresu wypowiedzenia, przez Powierzającego, gdy Przyjmujący rażąco
narusza postanowienia niniejszego porozumienia,
3) za zgoda obu stron w każdym czasie.
1.Powierzający może rozwiązać porozumienie w całości lub części bez zachowania terminu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący:
1) nie uzyska kontraktu z NFZ na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii,
2) utraci prawo do wykonywania świadczeń zdrowotnych 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. 35 ust.
6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
§ 14
Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i udostępniania tych danych
Powierzającemu na jego wezwanie.
§ 15
W sprawach spornych rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.
§ 16
Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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