
Porozumienie Nr 2d.8023.{45.20{ 9

zawańe w dniu 28 pafdziernika 2019 roku

pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa, z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie, zwaną da|ej Gminą,
reprezentowanąwzez:.

Ryszarda Stefaniaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy
N r B DG' 0052.2 j a7 9,201 9 P rezydenta Miasta Częstochowy

o

z upoważnienia

Robeńem Bociąga & Anną ElŹbieĘ Bociqga SpÓłką Cywi|ną z siedzibą pzy u|' Śniadeckich 8
w Częstochowie zwaną da|ej podmiotem leczniczym reprezentowanq pzez:

1. Robeńa Bociąga

2. Annę E|Żbietę Bociąga

zwanymi łącznie Stronami

s1

1. Pzedmiotem porozumienia jest zabezpieczenie opieki stomatologicznej d|a 433 uczniÓw uczęszczających
do szkoł z|oka|izowanych na terenie miasta Częstochowy, dla ktÓrych organem założycie|skim jest
Gmina Miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego porozumienia.

2. Podmiot |eczniczy w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się do:

1) wykonywania świadczeń ogÓlnostomatologicznych d|a dzieci imłodzieży do ukończenia 18' roku
fycia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieŹy
do ukończenia 19. roku ficia . okreś|onych w pzepisach wydanych na podstawie art' 31d ustawy
z dnia 27 sierpnia 20o4 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środkow
publicznych, w częŚci dotyczqcej wykazu Świadczeń gwarantowanych z zakresu |eczenia
stomatologicznego d|a dzieci i młodziefy, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,

2\ wspÓłpracy z pie|ęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szko|ną oraz
dyrektorem szkĄ w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki
prÓchnicy zębÓw u uczniÓw, po|egającej na:
a) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniÓw w zakresie niezbędnym do rea|izacji opieki

stomato|ogicznej, w szczegó|ności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodzicÓw albo pełno|etniego
ucznia,

b) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profi|aktyki chorÓb, promocji zdrowia iedukacji
zdrowotnej oraz identyfikacji czynnikÓw ryzyka oraz zagroŻeń zdrowotnych w zakresie zdrowia
jamy ustnej,

3) prowadzenia Ęestracji wizyt w gabinecie dentystycznym,

4) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
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. z 2018 r. poz. 1000 zpÓżn,zm')
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i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20,|6|679 z dnia 27 kwietnia 2016 r' w sprawie
ochrony'osÓb fizycznych w zwiqzku z przefularzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
pzepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46ME (ogó|ne rozpozqdzenie o ochronie
danych - RODO),

5) zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
prawa,

6) wykonywania Świadczeń stomato|ogicznych' finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami
|eczniczymi ucznia w gabinecie stomato|ogicznym z|oka|izowanym przy ul. Śniadeckich 8
w Częstochowie,

7) rea|izowania Świadczeń pzez |ekazy dentystÓw spełniajqcych wymagania okreŚlone w przepisach
wydanych na podstawie ań. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia2004r' o świadczeniach opiekizdrowotnej
finansowanych ze środkÓw pub|icznych, w części dotyczqcej warunkÓw realizacji świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomato|ogicznego d|a dzieci imłrcdzieży, z wyłqczeniem
świadczeń ońodoncji, niefigurujących w Rejestze SprawcÓw Przestępstw na T|e Seksualnym.

s2
Strony usta|ają następujący sposÓb organizacji udzie|ania świadczeń :

a) Świadczenia stomato|ogiczne udzie|ane będą od poniedziałku do czwartku w godzinach:
pon.8.00 _ 14.00' wtorek 13.00 - 19.00, środa 13.00 - 19.00, czwańek 8.00 - 14.oo
po wcześn iejszym zgłoszen i u z uwzg |ędn ien iem u pzywilejowan ia u czn iów,

b) warunkiem objęcla ucznia opiekq jest uzyskanie pisemnejzgody rodzicÓWopiekunów prawnych,
c)w sytuacjach nagłych ( np. bÓ|zęba, uraz) pzyjęcia ucznia odbywają się w dniu zgłoszenia,
d) szczegÓły organizacji opieki stomato|ogicznej nad uczniami ustalą Dyrektorzy szkół wymienionych

w zaĘczniku do porozumienia w ramach wspÓłpraey z podmiotami leczniczymi.

s3
1' Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia zawarcia porozumienia do dnia 30.06.2022 roku

roku $. obowiqzywania umowy podmiotu leczniczego z NFZ w zakresie świadczeń stomato|ogicznych.
2. Kafdej ze Stron pzysługuje prawo do rozwiązania porozumienia z zachowaniem 2.miesięcznego

okresu wypowiedzenia z niżej wymienionych przyczyn:
a) nieza|eżnych od Stron porozumienia, a których to pzyczyn Strony nie mogły przewidzieó w chwi|i

zawarcia porozum ienia,
b) z innych waŻnych przyczyn dla ktÓĘkolwiek ze Stron.

3. Gmina zastzega sobie prawo rozwiązania niniejszego porozumienia bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym w pzypadku:

a) niedopelnieniaobowiązków, o ktÓrych'mowaw$ 1 ust.2 i$ 2 porozumienia'
b) likwidacji' upadłości podmiotu leczniczego,
c) rozwiązania umowy zNFZ na Świadczenia stomatologiczne.

s4
Wsze|kie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoŚci'

s5
Ewentualne spory wynikłe na t|e rea|izacji porozumienia strony postanawiają rozshzygaÓ po|ubownie,
a w pzypadku braku takiej moz|iwości pzez Sąd właściwy miejscowo d|a siedziby Gminy.
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