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W zwi�zku z pismem z dnia 26 listopada 2008 r., zawieraj�cym pro�b� o ustosunkowanie si� 

do przepisów Zarz�dzenia Nr 105/2908/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie okre�lenia warunków zawierania i realizacji umów 

o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, 

odnosz�cych si� w szczególno�ci do realizacji �wiadcze� profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad dzie�mi i młodzie�� w �rodowisku nauczania i wychowania, uprzejmie prosz� o przyj�cie 

poni�szego stanowiska. 

Generalna norma prawna zawieraj�ca przepis nakładaj�cy na Pa�stwo obowi�zek obj�cia 

profilaktyczn� opiek� zdrowotn� dzieci i młodzie� w �rodowisku nauczania i wychowania 

w ramach istniej�cego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, zosta ła zawarta 

w art. 27 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej 

f inansowanych ze �rodków publ icznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).  

Ust. 3 wskazanego powy�ej przepisu zawiera delegacj� dla Ministra Zdrowia upowa�niaj�c� 

do okre�lenia w drodze rozporz�dzenia, mi�dzy innymi, zakresu i organizacji profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad dzie�mi do uko�czenia 19 roku �ycia. Rozporz�dzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad dzie�mi i młodzie�� (Dz. U. Nr 282 poz. 2814 z pó�n. zm.) okre�la wi�c dat� 



graniczn� sprawowania profilaktycznej opieki nad dzie�mi i młodzie��, w �rodowisku 

nauczania i wychowania, w ramach obowi�zuj�cego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Analizuj�c powy�sze zagadnienie nie sposób pomin�� przepisu art. 92 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425, z pó�n. zm.), 

który w zakresie organizacji oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie�mi 

i młodzie�� odsyła do regulacji zawartej w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym. Nale�y podkre�li�, i� przepisy ustawy o�wiatowej, nie s� sprzeczne z wskazan� 

powy�ej norm� generaln�. Nie obj�cie profilaktyczn� opiek� zdrowotn� uczniów 

powy�ej 19 roku �ycia na terenie szkoły nie jest przeszkod� w kontynuowaniu przez nich 

nauki. Jednocze�nie nale�y pami�ta�, �e nie pozbawia si� tych uczniów profilaktycznej opieki 

zdrowotnej, zmienia si� w tym zakresie jedynie miejsce jej wykonywania. Osoby te mog� 

korzysta� z przysługuj�cych im z mocy przepisu prawnego profilaktycznych �wiadcze� 

zdrowotnych w gabinecie wła�ciwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Tym samym, przepisy Zarz�dzenia Nr 105/2008/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie okre�lenia warunków zawierania i realizacji 

umów o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, 

pozostaj� w zgodno�ci z przepisami o �wiadczeniach opieki zdrowotnej. 

 

 


