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Adam Bodnar

 V.7010.131.2020.ET

Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

zwracam się do Pana Ministra w związku z tragiczną sytuacją szkolnych gabinetów 
stomatologicznych. 

Moje zaniepokojenie wzbudziły przekazane mi informacje przez Posłankę na Sejm 
RP Panią Joannę Muchę, a także doniesienia medialne1, z których wynika, że szkolne 
gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Należy podkreślić, że duża część 
szkolnych gabinetów stomatologicznych powstała dzięki zaangażowaniu lekarzy dentystów, 
którzy niejednokrotnie wyłożyli swoje oszczędności, aby zakupić niezbędne wyposażenie 
oraz sprzęt w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Natomiast, jak 
wynika z przekazanych mi informacji w obecnym czasie lekarze dentyści zostali 
pozbawieni środków do życia. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. poz. 1066), w § 9 odnoszące się do czasowego ograniczenia wykonywania 
działalności leczniczej, nie zawiera już obowiązku zaprzestania sprawowania opieki 
stomatologicznej. Powyższy zakaz został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566).

1 ,,Chluba MZ – szkolne gabinety stomatologiczne umierają” opubl. 19.06.2020 r. 
https://www.infodent24.pl/newsdentpost/chluba-mz-szkolne-gabinety-stomatologiczne-
umieraja,115315.html

Warszawa, 10-07-2020 r.

Pan
Prof. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia 

e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
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Pragnę przy tym zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 czerwca 2020 r. 
czasowe ograniczenie działalności leczniczej w dalszym ciągu jest stosowane w zakresie 
leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń 
udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2020 r.2  umożliwia co prawda pobieranie 1/12 
rocznego zobowiązania NFZ, niemniej jednak możliwość odrobienia zaciągniętych zaliczek 
do końca roku technicznie jest niemożliwa. Gabinety szkolne zachowują prawo do 
wystawiania faktur w formule 1/12. Cały czas pozostaje aktualny problem rozliczenia tych 
faktur. Bowiem lekarze dentyści nie są w stanie odrobić okresu 6 miesięcy w ciągu 4 
miesięcy (o ile dzieci wrócą we wrześniu do szkół). 

Wprowadzone rozwiązania mające zapewnić płynność finansową 
świadczeniodawcom powodują powstanie zadłużenia placówek. Wobec czego, lekarze 
dentyści będą zmuszeni zamykać gabinety stomatologiczne. 

Powyższa trudna sytuacja może spowodować całkowitą likwidację szkolnych 
gabinetów stomatologicznych. Skalę trudności, z jakimi borykają się lekarze dentyści 
przedstawiłem w wystąpieniu generalnym skierowanym do Prezesa NFZ3. 

Pragnę podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o 
opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078, ze zm.), opieka ta obejmuje 
profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną (art.2). 
Bezspornym jest, że niniejsza opieka ma na celu ochronę zdrowia uczniów oraz stanowi 
integralne kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za 
własne zdrowie. Niewątpliwie, kluczową osobą sprawującą opiekę zdrowotną nad 
uczniami- opiekę stomatologiczną jest lekarz dentysta. 

Przedstawiona niepokojąca sytuacja stanowi zagrożenie dla małych pacjentów, 
którzy mogą być pozbawieni dostępu do świadczeń stomatologicznych, a tym samym do 
2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.437) § 2 Na wniosek 
świadczeniodawcy, w okresie, którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), należność, o której mowa w § 18 
ust. 2 rozporządzenia zmieniającego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów 
sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń. 
Podstawą wypłaty należności, o której mowa w ust. 1, jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.
3 Pismo z dnia 11 czerwca 2020 r. sygn. V.7012.8.2020.ET. 

https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
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profilaktyki zdrowotnej. Lekarze dentyści podnoszą, że zależy im na powrocie do leczenia 
małych pacjentów oraz zachowania potencjału, niemniej w obecnej sytuacji jest to 
utrudnione, a wręcz niemożliwe.

Tym samym, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U., poz. 627), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 
ustosunkowanie się do przedstawionych problemów. 

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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