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INFORMACJA OGÓLNA  

dot. POROZUMIENIA ZAWARTEGO PRZEZ GMINĘ GRÓJEC 

W SPRAWIE OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

       

Od dnia 12 września 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 

zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078). Ustawa ta określa w szczególności: 

zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami, podmioty sprawujące opiekę zdrowotną a także 

podmioty zapewniające warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami. 

W związku z tym, że szkoła nie posiada gabinetu dentystycznego, organ prowadzący szkołę 

(tu: Gmina Grójec) na podstawie art. 12 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, zawarł porozumienie 

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z 

zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków 

publicznych. Podmiotem tym jest: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” 

Michał Ukleja, Katarzyna Wróblewska s.c., ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 

telefon do rejestracji: 48 664 73 00,  e-mail: info@stomatologiagrojec.pl 

www.stomatologiagrojec.pl,  

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00 

Podmiot wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000008151. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami,  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 
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- 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. (tj. rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego  – Załącznik nr 10 „Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych 

dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia oraz warunki ich realizacji” 

Załącznik nr 2 „Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 

roku życia oraz warunki ich realizacji”.) 

Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznego świadczenia 

stomatologicznego jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców/opiekunów 

prawnych albo pełnoletnich uczniów. Rodzice/opiekunowie prawni oraz pełnoletni 

uczniowie, po uzyskaniu informacji o zakresie opieki zdrowotnej mają prawo do wyrażenia 

sprzeciwu złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy (tu: Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Michał Ukleja, Katarzyna Wróblewska s.c. z siedzibą w 

Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10) realizującego opiekę. 

Natomiast, opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci 

i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę 

taką wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. 

O ile więc usługi świadczone w zakresie profilaktyki nie wymagają zgody 

rodziców/opiekunów prawnych i dopiero pisemnie wyrażony sprzeciw przesądza o rezygnacji 

z usług, o tyle świadczenia ogólnostomatologiczne wymagają pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych. Zgodę na świadczenia ogólnostomatologiczne wyraża się 

przed uzyskaniem przez ucznia świadczenia zdrowotnego, po uprzednim uzyskaniu przez 

rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletnich uczniów przystępnej informacji o stanie 

zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i 

leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 

wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez lekarza dentystę świadczeń 

zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez niego uprawnieniami 
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W celu objęcia ucznia leczeniem stomatologicznym (finansowanym przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia) rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń powinien zarejestrować się u lekarza 

dentysty - telefon do rejestracji: 48 664 73 00 w godzinach pracy Przychodni tj. od 

poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, e-mail: info@stomatologiagrojec.pl 

Administratorem danych osobowych uczniów korzystających ze świadczeń w gabinecie 

stomatologicznym i ich opiekunów w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami, jest ten 

podmiot leczniczy, który wykonuje własne zadania określone obowiązującymi przepisami – 

art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze 

zm.) – dalej RODO. W związku z tym podmiot ten nie zawiera z pełnoletnimi uczniami lub 

opiekunami niepełnoletnich uczniów, ani też ze szkołami lub z organem prowadzącym 

przekazującymi dane osobowe uczniów szkoły lub szkół objętych porozumieniem umowy, 

która jest wymieniona w art. 28 ust. 3 RODO i miałaby dotyczyć powierzenia przetwarzania 

danych osobowych pacjentów ze szkół lub ich opiekunów, ponieważ żadna z ww. osób i 

podmiotów nie powierza podmiotowi leczniczemu przetwarzania danych osobowych w 

rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO. 
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