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ZARZĄDZENIE Nr 120 /2019/DSOZ 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 11 września 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju leczenie stomatologiczne 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

stomatologiczne, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego  

Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 76/DSOZ/2019 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zarządza się, co 

następuje: 

1) po § 17 dodaje się § 17a w  brzmieniu: 

„§ 17a. 1. W celu sfinansowania świadczeń udzielonych uczniom 

zgodnie z przepisami art. 9, art. 12 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 

2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz.1078) w zakresach:  

1) świadczenia ogólnostomatologiczne; 

2) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18. roku życia; 

3) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie  

– ustala się w umowie odrębne kwoty zobowiązania.  

2. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, 

przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek 

świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to 
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przekroczenie, zwiększeniu ulega kwota zobowiązania z tytułu realizacji 

umowy. 

3. Kwota zobowiązania w odniesieniu do zakresu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, obejmuje łącznie wszystkie świadczenia z zakresu leczenia 

stomatologicznego, zgodnie z przepisami rozporządzenia. 

4. Podstawą do rozliczenia świadczeń  w zakresach świadczeń 

określonych w ust. 1 jest zawarcie przez świadczeniodawcę udzielającego 

świadczeń poza terenem szkoły, porozumienia, o którym mowa w art. 12 

ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. 

5. Świadczeniodawca po zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 

4 przekazuje, bez zbędnej zwłoki, jego kopię do właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu.”. 

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b 

w brzmieniu: 

„5a. W zakresach świadczeń:  

1) świadczenia ogólnostomatologiczne; 

2) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18. roku życia; 

3) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie         

– udzielonych uczniom zgodnie z przepisami, o których mowa 

w art. 17a ust. 1, ustala się w umowie odrębne kwoty zobowiązania.  

5b. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 5a, 

przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek 

świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło 

to przekroczenie, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych 

i kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.”. 

 

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, 

stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 
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 § 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia 

w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów 

zawartych ze świadczeniodawcami. 

 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych 

ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r. 

 

 

 

Z up. p.o. Prezesa 

 Narodowego Funduszu Zdrowia 

 Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych 

Dariusz Tereszkowski-Kamiński 
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Uzasadnienie 

 

          Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu  Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków  

zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  

leczenie stomatologiczne ma na celu wprowadzenie w zakresie leczenia 

stomatologicznego przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad 

uczniami (Dz.U. poz. 1078). 

Zmiany polegają na wprowadzeniu do umów w zakresach świadczeń 

ogólnostomatologicznych, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży  

do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci 

i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie, nielimitowania 

świadczeń udzielanych uczniom. 

Skutki finansowania przyjętych rozwiązań nie powodują zmiany planu 

finansowego. 

Projekt zarządzenia podlegał opiniowaniu.  

Uwagi wniosło 11 podmiotów. Z uwag pozostających w kompetencji Funduszu 

uwzględniono wnioski dotyczące organizacji wykonywania świadczeń dedykowanych 

uczniom na podstawie zawartego porozumienia. 

 

 


