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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL 

ZA LATA 2014-2018 

 
Zadania i skład Komisji. 

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową 

komisją, zajmującą się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza 

dentysty oraz funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w zakresie stomatologii. 

Skład, zasady działania i zadania KS NRL określa uchwała NRL Nr 4/10/VI z dnia 12 lutego 

2010 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą NRL Nr 9/14/VII z dnia 4 

kwietnia 2014 r. w wyniku której określono, iż każdorazowo Przewodniczącym KS NRL 

jest Wiceprezes NRL, będący lekarzem dentystą.  

KS NRL w okresie VII kadencji funkcjonowała w składzie liczącym 40 osób. 

W skład KS NRL wchodzą wszyscy lekarze dentyści członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej 

oraz reprezentanci wszystkich OIL – przewodniczący komisji stomatologicznych 

okręgowych rad lekarskich lub inne osoby wskazane przez okręgową radę lekarską.  

W okresie VII kadencji funkcję Przewodniczącego KS NRL pełnili: 

 do dnia 16 czerwca 2016 r. dr Agnieszka Ruchała – Tyszler,  

 od dnia 2 września 2016 r. dr Leszek Dudziński.  

W okresie od 16 czerwca do 2 września 2016 r. obowiązki Przewodniczącego KS NRL 

pełnił wiceprzewodniczący KS NRL dr Andrzej Baszkowski. 

Na pierwszym posiedzeniu KS NRL w dniu 5 czerwca 2014 r. doszło do ukonstytuowania 

się Komisji. Wybrano Wiceprzewodniczącego – dr Andrzeja Baszkowskiego, oraz 

Sekretarza – dr Małgorzatę Lindorf, którzy wraz z Przewodniczącym KS NRL tworzyli 

Prezydium KS NRL. 

Ponadto na pierwszym posiedzeniu KS NRL powołano następujące zespoły problemowe i 

ich przewodniczących: 

• Zespół ds. Leczenia Lekarzy Dentystów (Zespół ds. kształcenia) – Przewodnicząca dr 

Alicja Marczyk-Felba, 
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• Zespół ds. oceny funkcjonowania systemu świadczeń stomatologicznych 

gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia – 

Przewodnicząca dr Anita Pacholec 

• Zespół ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli 

praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych (Zespół ds. wykonywania zawodu) – 

Przewodniczący dr Jerzy Gryko. 

• Zespół ds. oceny regulacji prawnych w zawodach pomocniczych oraz kontaktów z 

przedstawicielami zawodów pomocniczych (Zespół ds. zawodów pomocniczych) –

Przewodnicząca dr Jolanta Smerkowska-Mokrzycka. 

• Zespół ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w 

celu ew. opracowania aktualizacji standardów leczenia (Zespół ds. standardów) – 

Przewodnicząca dr Ewa Miękus-Pączek. 

Dodatkowo na posiedzeniu KS NRL w dniu 20 lutego 2016 r. uchwałą nr 1/VII/2016 r. KS 

NRL z dnia 20 lutego 2016 r. powołano Zespół regulaminowo - organizacyjny KS NRL, 

którego Przewodniczącym został dr Rafał Kiełkowski.   

Należy podkreślić, że lekarze stomatolodzy aktywnie działają w innych komisjach i 

zespołach problemowych NRL, jak również zostali wybrani przez Naczelną Radę Lekarską 

w dniu 4 kwietnia 2014 roku na przewodniczących kilku z nich: 

• Komisja Finansowo-Budżetowa – dr Leszek Dudziński, 

• Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej – dr Anna Lella, 

• Zespół ds. Praktyk Lekarskich – dr Jerzy Gryko, 

• Zespół ds. Ubezpieczeń – dr Marta Klimkowska –Misiak. 

 

Posiedzenia KS NRL. 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 22 posiedzeń KS NRL, w tym 9 dziewięć 

wyjazdowych. 

Posiedzenia KS NRL odbywały się z różną częstotliwością, mniej więcej co dwa miesiące, a 

pomiędzy zebraniami KS NRL pracowały na bieżąco zespoły problemowe komisji.   

Posiedzenia KS NRL były zebraniami otwartymi, często liczba uczestników obrad 

przekraczała liczbę członków Komisji. 

W zebraniach uczestniczyli również: Prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz, Wiceprezes 

NRL dr Zyta Kaźmierczyk-Zagórska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

zaproszeni goście z MZ, CMKP, Konsultanci Krajowi, przedstawiciele komisji 

stomatologicznych ORL,  eksperci, prawnicy. 
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Zadania Komisji, które określa uchwała NRL Nr 4/10/VI z dnia 12 lutego 2010 r. wraz ze 

zmianą wprowadzoną uchwałą NRL Nr 9/14/VII z dnia 4 kwietnia 2014 r. dobrze oddają 

rolę Komisji Stomatologicznej w realizacji zadań samorządu wynikających z obowiązku 

ustawowego, a nawet je rozszerzają. Wszystkie wymienione zadania były w tej kadencji 

realizowane. Komisja przedstawiała Naczelnej Radzie Lekarskiej, właściwym instytucjom i 

organom wnioski i stanowiska  dotyczące problemów związanych ze zmieniającą się 

formą wykonywania zawodu lekarza dentysty, dostępnością do kształcenia czy 

niedostatecznym finansowaniem świadczeń stomatologicznych  ze środków publicznych. 

W trakcie trwania VII kadencji KS NRL przyjęła 24 stanowiska, 3 uchwały oraz podjęła 12 

apeli: 

2014 r. 

Stanowiska KS NRL: 

1. Stanowisko Nr 1/VII/14 KS NRL z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie limitu przyjęć 

na kierunek lekarsko-dentystyczny. 

2. Stanowisko Nr 2/VII/14 KS NRL z dnia 26 września 2014 r. w sprawie nakładów 

Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie stomatologiczne. 

Uchwały KS NRL: 

1. Uchwała Nr 1/VII/14 KS NRL z dnia 26 września 2014 r. w sprawie nowelizacji 

ustawy o działalności leczniczej 

2015 r. 

Stanowiska KS NRL: 

1. Stanowisko nr 1/15/VII KS NRL z dnia 13 czerwca 2015 r. w  sprawie możliwości 

zatrudnienia lekarza/ lekarza dentysty w praktyce lekarskiej i lekarsko-

dentystycznej. 

2. Stanowisko nr 2/15/VII KS NRL  z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia 

przed- i podyplomowego lekarzy dentystów. 

3. Stanowisko nr 3/15/VII KS NRL z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia 

pożyczki Polskiemu Towarzystwu Stomatologicznemu 

4. Stanowisko nr 4/15/VII KS NRL z dnia 13 czerwca 2015 r. w przedmiocie projektu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i 

lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2015/2016. 

5. Stanowisko nr 5/15/VII KS NRL z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia 

lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie praktyki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z obowiązku posiadania regulaminu 

organizacyjnego. 

6. Stanowisko nr 6/15/VII KS NRL z dnia 13 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnienia 

lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie praktyki z obowiązku 
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zgłaszania polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. 

Apele KS NRL: 

1. Apel nr 1/15/VII KS NRL  z dnia 28 listopada 2015 r. do NRL o podjęcie działań w 

sprawie nowelizacji przepisów ustawy – Prawo atomowe do Ministra Zdrowia 

2. Apel nr 2/15/VII KS NRL  z dnia 28 listopada 2015 r. do NRL o podjęcie działań w 

sprawie zmian w systemie szkolenia podyplomowego w specjalizacjach lekarsko-

dentystycznych. 

3. Apel nr 3/15/VII KS NRL z dnia 28 listopada 2015 r. do NRL w sprawie wyłączenia 

usług stomatologicznych z obowiązku prowadzenia list oczekujących. 

4. Apel nr 4/15/VII KS NRL z dnia 28 listopada 2015 r. do NRL w sprawie zgłoszenia w 

Radzie NFZ postulatu zmiany  finansowania świadczeń z zakresu stomatologii. 

5. Apel nr 5/15/VII KS NRL z dnia 28 listopada 2015 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej o 

wystąpienie do Ministra Zdrowia ze sprzeciwem w sprawie planu finansowego NFZ 

na rok 2016 w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z 

zakresu leczenia stomatologicznego. 

6. Apel nr 6/15/VII KS NRL z dnia 28 listopada 2015 r. do Prezydium NRL oraz  do NRL 

w sprawie poszanowania odrębności zawodu  lekarza dentysty we wspólnym 

samorządzie zawodowym. 

Uchwały KS NRL: 

1. Uchwała Nr 1/15/VII KS NRL z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do NRL o przyjęcie stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o 

działalności leczniczej 

2016 r. 

Stanowiska KS NRL: 

1. Stanowisko nr 1/VII/2016 KS NRL z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie projektu 

zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w 

postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

2. Stanowisko nr 2/VII/2016 KS NRL z dnia 20 lutego 2016 r. sprawie przygotowanego 

przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie rtęci, w zakresie przepisów regulujących stosowanie amalgamatu 

stomatologicznego. 

3. Stanowisko nr 3/VII/2016 KS NRL z dnia 1 marca 2016 r. sprawie umów w rodzaju 

leczenie stomatologiczne zawieranych ze Śląskim Odziałem Wojewódzkim NFZ 

4. Stanowisko nr 4/VII/2016 KS NRL z dnia  7 września 2016 r. sprawie utworzenia 

Biura do spraw stomatologii w Ministerstwie Zdrowia. 
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5. Stanowisko nr 5/VII/2016 KS NRL z dnia  16 grudnia 2016 r. w sprawie kształcenia 

przeddyplomowego lekarzy dentystów. 

6. Stanowisko nr 6/VII/2016 KS NRL z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego lekarzy dentystów. 

Apele KS NRL: 

1. Apel nr 1/VII/2016 KS NRL z dnia 20 lutego 2016 r. do NRL o wystąpienie do 

Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań w sprawie poprawy opieki 

stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce. 

2. Apel  nr 2/VII/16 KS NRL z dnia 16 grudnia 2016 r. do NRL o podjęcie działań 

mających na celu zmiany przepisów w sprawie wystawiania recept na leki i 

wyroby medyczne w ramach programu 75+ 

Uchwały KS NRL: 

1. Uchwała nr 1/VII/2016 KS NRL z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie powołania 

Zespołu regulaminowo – organizacyjnego Komisji Stomatologicznej Naczelnej 

Rady Lekarskiej. 

2017 

Stanowiska KS NRL: 

1. Stanowisko nr 1/VII/2017 KS NRL z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie 

projektowanego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. 

2. Stanowisko nr 2/VII/2017 KS NRL z dnia 17 lutego 2017r.w sprawie liczby 

przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów uruchamianych w 

postępowaniu wiosennym w 2017 r.    

3. Stanowisko nr 3/VII/2017 KS NRL z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sytuacji 

związanej z postępowaniami w sprawie zawarcia nowych umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne 

4. Stanowisko nr 4/VII/2017 KS NRL z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 

5. Stanowisko nr 5/VII/2017 KS NRL z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie powołanie w 

Ministerstwie Zdrowia zespołu do spraw opracowania zmian w systemie 

kształcenia lekarzy dentystów. 

6. Stanowisko nr 6/VII/2017 KS NRL z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie Apelu Komisji 

Stomatologicznej ORL w Katowicach z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie 

standaryzacji działań Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. 

7. Stanowisko nr 7/VII/2017 KS NRL z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie 

wykonywania świadczeń przeszczepiania włosów. 
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8. Stanowisko nr 8/VII/2017 KS NRL z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

dentobusów. 

9. Stanowisko nr 9/VII/2017 KS NRL z dnia 6 października 2017 r. w sprawie projektu 

ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej. 

10. Stanowisko nr 10/VII/2017 KS NRL z dnia  10 listopada 2017 r. w sprawie 

wykonywania komercyjnych świadczeń zdrowotnych w czasie realizacji kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Apele KS NRL: 

1. Apel nr 1/VII/2017 KS NRL z dnia 20 stycznia 2017 r. do NRL o podjęcie działań 

związanych z właściwym wdrożeniem spodziewanych regulacji w zakresie 

stosowania amalgamatu stomatologicznego. 

2. Apel nr 2/VII/2017 KS NRL z dnia 17 lutego 2017 r. do NRL o podjęcie działań 

mających na celu zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 

grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów. 

3. Apel nr 3/VII/2017 KS NRL z dnia 17 lutego 2017 r. do NRL w sprawie wystąpienia 

do Premier RP, Ministra Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka  z wnioskiem o 

niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 

umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym leczenia 

stomatologicznego. 

4. Apel nr 4/VII/2017 KS NRL z dnia 15 grudnia 2017 r. do Ministra Zdrowia w 

sprawie podjęcia działań mających na celu właściwe wdrożenie regulacji unijnych 

dotyczących stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach 

stomatologicznych. 

Liczba podjętych stanowisk i apeli w trakcie VII kadencji świadczy o dużym 

zaangażowaniu Komisji Stomatologicznej NRL w problemy, które nękają środowisko 

dentystyczne, a tym samym dowodzi aktywnej pracy wszystkich jej członków. 

 

Badania Ośrodka  Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji powołany przez Naczelną Radę Lekarską w celu 

prowadzenia badań socjologicznych w środowisku lekarskim oraz przygotowywania 

opracowań statystycznych, charakteryzujących lekarzy i lekarzy dentystów, realizuje 

projekty badawcze dotyczące różnych problemów środowiska lekarskiego. Uzyskane 

wyniki dają obraz środowiska dentystycznego oraz jego problemów. Wiedza ta pozwala 
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na unikanie działań niewłaściwych, a jednocześnie podejmowanie działań w interesie 

całego środowiska dentystycznego.  

Raporty z badań OSAI dotyczące zarówno lekarzy jak i lekarzy dentystów są dostępne na 

stronie internetowej NIL. 

Szczególnym projektem było przeprowadzenie wśród lekarzy dentystów ogólnopolskiego 

badania pn. „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Inicjatorem przedmiotowego pomysłu była 

ówczesna Przewodnicząca KS NRL dr Agnieszka Ruchała – Tyszler. 

Celem badania było opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, 

poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach 

związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z 

którymi stomatolodzy zmagają się w codziennej pracy.   

Badanie przeprowadzono na losowo wybranej ogólnopolskiej grupie lekarzy dentystów w 

okresie od 1.07 do 19.09 2016 r. Uzyskano 856 wywiadów.  

Po przeprowadzeniu ankiety opublikowano wyniki badania w formie raportu „Lekarze 

Stomatolodzy 2016” przygotowanego przez Ośrodek Studiów i Analiz Naczelnej Izby 

Lekarskiej. Przedstawiono w nim informacje dotyczące m.in. stanu demograficznego, 

edukacji oraz wykonywania zawodu przez polskich dentystów. 

W wyniku przeprowadzonego badania bardzo cenne okazało się poznanie oczekiwań 

lekarzy dentystów wobec samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Na 

podstawie raportu okazało się, że najbardziej oczekiwanymi przez respondentów 

kierunkami aktywności samorządu zawodowego są działania mające na celu 

wystandaryzowanie formularza zgody pacjenta na leczenie, przepisów i wymagań 

Sanepidu wobec lekarzy dentystów otwierających praktykę stomatologiczną oraz 

zwiększające liczbę miejsc specjalizacyjnych (w połączeniu z deklarowaną gotowością 

płacenia za takie szkolenia wyniki badania wskazują na znaczną potrzebę w tym zakresie) 

wskazują także na to, że badani oczekują zniesienia zakazu zatrudnienia lekarzy w ramach 

praktyk lekarskich oraz merytorycznego i praktycznego wsparcia ze strony samorządu w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wyniki badania „Lekarze Stomatolodzy 2016” są bardzo istotnym źródłem wiedzy dla 

samorządu lekarskiego na temat sytuacji zawodowej lekarzy dentystów w Polsce, a tym 

samym stanowią bodziec do poczynienia zmian zmierzających do poprawy warunków 

wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce.  

 

Kongres FDI w Poznaniu. 

W 2016 roku niewątpliwie bardzo ważnym, jak i prestiżowym wydarzeniem dla polskiej 

stomatologii było zorganizowanie, po raz pierwszy w Polsce w dniach 5-9 września  
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Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI wraz z Dorocznym Światowym 

Kongresem Dentystycznym FDI. 

Przyznanie Polsce organizacji 104. edycji Światowego Kongresu z całą pewnością było 

potwierdzeniem, że świat docenia polską stomatologię, a zarazem stało się świetną 

okazją do promocji osiągnięć polskiej stomatologii, zarówno tych w wymiarze naukowym, 

jak i przemysłowym. 

Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Po 

raz pierwszy w ramach Kongresu FDI odbyły się całodniowe bloki szkoleniowe 

prowadzone w językach państw sąsiadujących z państwem organizatora - niemieckim (9 

kursów) i ukraińskim (12 kursów). Dr Patrick Hescot, prezydent FDI, szczególnie 

podkreślał zaangażowanie oraz profesjonalizm strony polskiej zarówno podczas 

organizacji Kongresu, jak i w czasie jego trwania. Zagraniczni goście gratulowali świetnej 

atmosfery podczas ceremonii otwarcia, wyjątkowego klimatu podczas uroczystej kolacji 

w Collegium Minus, wszechobecnej otwartości i uczynności. W kuluarach nie brakowało 

opinii, że była to najlepsza w ostatnich latach edycja głównego wydarzenia Światowej 

Federacji Dentystycznej, a także, że dzięki temu wydarzeniu Poznań i Polska zyskały 

tysiące nowych sympatyków. 

Naczelną Izbę Lekarską na Światowym Parlamencie Stomatologicznym FDI (World Dental 

Parliament) w Poznaniu reprezentowała delegacja w składzie: 

 dr Anna Lella, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL, 

członek Komisji Stomatologicznej NRL, Prezydent Elekt Europejskiej Regionalnej 

Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO), 

 dr hab. Halina Borgiel-Marek, sekretarz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 

NRL, członek Komisji Stomatologicznej NRL, 

 dr Anna Śpiałek, członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL. 

Ponadto, z ramienia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, współtworzącego z NIL 

Polski Komitet Krajowy FDI, udział brali prof. Bartłomiej W. Loster, prof. Honorata Shaw i 

prof. Marzena Dominiak.  

Uczestnicy Kongresu FDI w Poznaniu mogli korzystać z bogatej oferty naukowej 

przygotowanej wspólnie przez polski Komitet Naukowy i Światową Federacje 

Dentystyczną FDI.  

Program był wybitnie międzynarodowy, pozwalał spojrzeć na stomatologię z 

perspektywy wyjątkowych specjalistów ze wszystkich kontynentów świata. 

W ramach Kongresu FDI odbywała się również Światowa Wystawa Stomatologiczna 

(World Dental Exibition), w której wzięło udział ponad 200 firm z całego świata.  

Niewątpliwie udział w Kongresie poszerzył lekarzom posiadaną wiedzę i pozwolił zgłębić 

problemy z jakimi musi się zmierzyć dzisiejsze środowisko lekarzy-stomatologów, by 

skutecznie walczyć z chorobami jamy ustnej. 
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Kształcenie – jednym z priorytetów komisji. 

Komisja Stomatologiczna NRL rozeznając potrzeby środowiska stomatologicznego w 

zakresie możliwości realizacji specjalizacji przez lekarzy dentystów podejmowała działania 

w celu diagnozy i naprawy sytuacji. Poważną przeszkodą dla funkcjonowania sprawnego 

systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów okazał się m.in. brak 

dostatecznej liczby miejsc akredytacyjnych. Komisja Stomatologiczna apelowała o  

konieczne wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby specjalistycznym 

praktykom stomatologicznym sprostanie wymogom akredytacji. W tym celu doszło do 

spotkań z przedstawicielami resortu zdrowia, odpowiedzialnymi w ramach tematyki 

związanej z kształceniem kadr medycznych.  

Niezwykle ważnym wydarzeniem było zorganizowanie przez Komisję Stomatologiczną 

NRL wspólnie z Polskim Towarzystwem Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” w 

dniach 24-25 kwietnia 2017 r. Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa 

poświęconej kształceniu przed- i podyplomowemu w stomatologii. Spotkanie odbyło się 

pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Teresy Bachanek, Prezydenta Polskiego 

Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz dr Leszka Dudzińskiego 

Wiceprezesa NRL, Przewodniczącego KS NRL. W konferencji udział wziął również 

Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia oraz prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski. 

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Konferencja ta była okazją do przedyskutowania w szerokim gronie postulatów KS NRL 

dotyczących zmian w zakresie kształcenia lekarzy dentystów,  

W ramach konferencji zaproponowano m.in. aby  wnioskować, o utworzenie w MZ 

oddzielnego zespołu ds. kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów. Powyższa 

propozycja miała odzwierciedlenie w przyjęciu  Stanowiska nr 5/VII/2017Komisji KS NRL z 

dnia 20 maja 2017 r. w sprawie powołanie w Ministerstwie Zdrowia zespołu do spraw 

opracowania zmian w systemie kształcenia lekarzy dentystów. Członkowie KS zwrócili 

uwagę, że specyfika i odmienność w kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów jest na tyle 

istotna, że łączne rozpatrywanie zagadnień dotyczących kształcenia w obu tych zawodach 

zawsze będzie prowadziło do marginalizacji aspektów związanych z kształceniem lekarzy 

dentystów. 

 

Stomatologia – specjaliści. 

Mało lekarzy specjalistów i jeszcze mniej lekarzy dentystów specjalistów - 

słyszymy bardzo często. Obecnie w Polsce mamy 10 specjalności lekarsko-

dentystycznych. Liczbę lekarzy specjalistów wykonujących zawód – biorąc pod uwagę 

okres początku i końca VII kadencji KS NRL – ukazuje tabela poniżej.   
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Zdecydowanie liderami wśród specjalistów (jeśli chodzi o liczebność) są przedstawiciele 

stomatologii ogólnej. Druga w tej statystyce jest chirurgia stomatologiczna.  

 

SPECJALIZACJA Liczba osób wykonujących zawód lekarza 

2014 2017 
Różnica  
(kol 3-2) 

1 2 3 4 

Chirurgia stomatologiczna 1 846 1 886 40 

Chirurgia twarzowo-szczękowa (LD) 234 253 19 

Chirurgia twarzowo-szczękowa (L) 313 32 -281 

Chirurgia twarzowo-szczękowa (L/LD) 79 92 13 

Ortodoncja 1 158 1 208 50 

Periodontologia 443 479 36 

Protetyka stomatologiczna 1 461 1 498 37 

Stomatologia dziecięca 765 783 18 

Stomatologia ogólna 11 425 11 045 -380 

Stomatologia zachowawcza 1 047 958 -89 

Stomatologia zachowawcza z endodoncją 490 633 143 

Zdrowie Publiczne 121 121 0 

 

KS NRL każdorazowo przedstawiała opinie do projektów aktów prawnych mających 

wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz na działalność i organizację 

opieki stomatologicznej w kraju.  

Komisja w swoich pracach zajmowała się  szczególnie uciążliwym dla lekarzy dentystów 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 

roku w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) 1102/2008. Przedmiotowe 

rozporządzenie nałożyło na lekarzy dentystów ograniczenia w zakresie stosowania 

amalgamatu stomatologicznego, takie jak m.in. zakaz stosowania od dnia 1 lipca 2018 r. 

amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu 

stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, 

oraz obowiązek wyposażenia od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinetów stomatologicznych, w 

których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są 

wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia w 

separatory amalgamatu.  

Środowisko dentystyczne wielokrotnie apelowało do Ministra Zdrowia o prawidłowe, 

uwzględniające uzasadnione potrzeby lekarzy dentystów oraz ich pacjentów podjęcie 

działań związanych z właściwym wdrożeniem unijnych regulacji w tym zakresie. Czego 

wyrazem było:  
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 Stanowisko Nr 6/16/P-VII Prezydium NRL z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie projektu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 

 Apel Nr 5/17/ VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Rady 

Ministrów o podjęcie działań związanych z właściwym wdrożeniem spodziewanych 

regulacji w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego 

 Apel Nr 6/17/P-VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. do Prezes 

Rady Ministrów w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. 

Należy również podkreślić, że środowisko lekarskie apelowało do MZ o zaskarżenie przez 

Polskę, w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1102/2008, w szczególności art. 10 tego rozporządzenia, który 

określa warunki stosowania amalgamatu stomatologicznego. Samorząd lekarski zgłosił 

ponadto wątpliwości, czy przepis ten został wprowadzony z należytym rozważeniem 

samej jego racjonalności, w szczególności pod kątem proporcjonalności obciążeń do 

spodziewanych efektów dla ochrony środowiska. 

Pomimo wielu starań przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie. Samorząd lekarski 

stale podejmuje rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia aby zminimalizować 

negatywne skutki dla lekarzy dentystów wynikające z unijnych zapisów. Powyższe 

potwierdza odbyte w dniu 11 stycznia 2018 r. spotkanie w MZ z Podsekretarzem Stanu 

Panem Zbigniewem Królem, w którym udział wzięli ze strony NIL, Przewodniczący KS NRL 

dr Leszek Dudziński, członek KS NRL dr Andrzej Cisło oraz ekspert ds. ochrony 

radiologicznej w stomatologii w NIL Pan Edward Araszkiewicz. Podczas spotkania 

uzgodniono, że obowiązek stosowania separatorów będzie dotyczył tylko i wyłącznie 

praktyk, które zajmują się usuwaniem wypełnień amalgamatowych i mają je w zakresie 

świadczeń, a w przypadku, praktyk wielostanowiskowych, wystarczającym rozwiązaniem 

będzie, by przynajmniej jedno ze stanowisk było wyposażone w separator. Podsekretarz 

Stanu w MZ Pan Zbigniew Król z dużą przychylnością odniósł się do pomysłów 

przedstawionych przez przedstawicieli KS NRL. 

Drugim istotnym tematem, którym zajmowała się KS NRL była kwestia związana z 

pracami nad ustawą Prawo Atomowe. Od 6 lutego 2018 r. we wszystkich krajach 

członkowskich Unii Europejskiej będzie obowiązywać dyrektywa Rady 

2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy 

bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 

działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom, która ustanawia 
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jednolite podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami 

wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizujące osób poddawanych 

narażeniu medycznemu i zawodowemu. Przedmiotowa dyrektywa zawiera szereg 

nowych zapisów, które dotyczą urządzeń radiologicznych stosowanych w stomatologii.  

Komisja uznała, że ww. dyrektywa wprowadziła w odniesieniu do lekarzy dentystów 

obowiązki, nieuzasadnione z punktu widzenia ochrony pacjenta np. obowiązek uzyskania 

zgody na prowadzenie działalności medycznej z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego dla pracowni, które posiadają aparaty RTG pantomograficzne i 

tomograficzne. 

W przedmiotowym zakresie KS NRL przy pomocy usług eksperta ds. ochrony 

radiologicznej w stomatologii w NIL  Edwarda Araszkiewicza podjęła m.in. następujące 

działania: 

- skierowanie pisma do Głównego Inspektora Sanitarnego celem uzyskania informacji 

dotyczącej ilości aparatów RTG stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych 

znajdujących się w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych oraz stwierdzonych 

nieprawidłowościach ujętych  w testach specjalistycznych. 

- skierowania pisma do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 

w sprawie uzyskania informacji o dawkach efektywnych otrzymywanych przez pacjentów 

w wyniku stosowania w praktyce stomatologicznej aparatów RTG do zdjęć 

wewnątrzustnych. 

- skierowanie pism do Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych w sprawie 

informacji o negatywnych testach specjalistycznych aparatów RTG stomatologicznych. 

- skierowanie pism do akredytowanych laboratoriów odczytujących  dawki indywidualne 

w pracowniach RTG w zakresie informacji o narażeniach pracowników pracowni RTG 

stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych. 

- zorganizowanie spotkania w dniu 7.12.2016r. z Prezesem Polskiego Lekarskiego 

Towarzystwa Radiologicznego prof. Andrzejem Urbanikiem podczas, którego omówiono 

problematykę szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, zaproponowano 

wprowadzenie do podstawowego programu nauczania w szkołach medycznych 

kształcących lekarzy, techników elektroradiologii (mgr, licencjaci), pielęgniarki, fizyków 

medycznych kursu ochrony przed promieniowaniem (ukończenie kursu poświadczone 

certyfikatem/ zaświadczeniem). 

 

Komisja Stomatologiczna NRL prowadziła działania interwencyjne w najbardziej 

bulwersujących środowisko sprawach. 
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Niezwykle kłopotliwą sprawą dla lekarzy dentystów okazał się problem możliwości 

udzielania przez lekarza dentystę świadczeń komercyjnych w trakcie godzin 

zadeklarowanych w harmonogramie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przedmiotowe zagadnienie okazało się przedmiotem sporów między lekarzami 

dentystami a Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również rozbieżnych stanowisk 

poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu. Komisja poświęciła kilka spotkań 

głębokiej analizie powyższej kwestii. Zasięgnięto opinii prawnych, wysłuchano 

zainteresowanych lekarzy oraz wniosków poszczególnych komisji stomatologicznych 

okręgowych rad lekarskich. W wyniku czego członkowie KS NRL w dniu 10 listopada  

2017 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Gnieźnie podjęli stanowisko w tym zakresie. 

Przedmiotowe stanowisko niewątpliwie należy traktować jako przełomowe bowiem 

stanowi element działania zmierzającego do zmiany linii interpretacyjnej Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

Stałą bolączką stomatologów jest nie załatwiona od lat sprawa w utworzenia w 

Ministerstwie Zdrowia Biura do spraw stomatologii. Powstanie takiej jednostki w 

strukturach organizacyjnych Ministerstwa, w ocenie Komisji, znacząco poprawiłoby 

przepływ informacji pomiędzy administracją rządową a środowiskiem lekarzy dentystów. 

W obecnej chwili o zmianach planowanych w polskiej stomatologii środowisko lekarzy 

dentystów, w przeważającej mierze, dowiaduje się z doniesień prasowych. Taka sytuacja 

jest nie tylko niekorzystna dla organów Państwa, ale niedopuszczalna z punktu widzenia 

zasad dialogu społecznego. Biuro do spraw stomatologii powinno stanowić swoistą 

płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie leczenie stomatologicznego, 

potrzeb pacjentów, a także spraw związanych z pracą lekarzy dentystów w Polsce. 

 

Stałym tematem posiedzeń KS NRL była problematyka związana z poziomem 

finansowania usług stomatologicznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ. 

Samorząd lekarski nie jest związkiem zawodowym, ani towarzystwem naukowym czy 

stowarzyszeniem – jest korporacją zawodową, której ustawowym zadaniem jest dbanie o 

prawidłowe wykonywanie zawodu i ochrona członków samorządu. Korporacja zawodowa 

lekarzy i lekarzy dentystów bierze udział w określaniu polityki zdrowotnej państwa, 

negocjowanie cen za poszczególne procedury medyczne nie mieści się w bezpośrednich 

kompetencjach samorządu, nie mniej przedstawiciele KS NRL w licznych rozmowach z 

NFZ starali się przedstawić argumenty dla uzmysłowienia faktycznych kosztów świadczeń 

stomatologicznych i potrzeb zdrowotnych w tym zakresie.   

 

Tematy posiedzeń KS NRL dotyczyły również między innymi: 

 funkcjonowania praktyk stomatologicznych i regulacji jakim podlegają (wymogi 

sanitarne, eksploatacyjne, kwestie kontroli NFZ) 
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 zmniejszania obciążeń administracyjnych dla lekarzy dentystów, 

 wzmacniania pozycji lekarzy dentystów w UE i na świecie, 

 kształcenia w zakresie stomatologicznych zawodów pomocniczych (asystentek, 

higienistek, techników). 

Zajmowano się m.in. projektem ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki 

dentystycznej, zawierającym propozycję wykonywania przez techników dentystycznych 

uprawnień przysługującym jedynie lekarzom dentystom. Odbyły się w związku z tym 

spotkania z reprezentantami organizacji techników dentystycznych - Konsultantem 

Krajowym w zakresie protetyki stomatologicznej, Polskim Towarzystwem Techników 

Dentystycznych, Stowarzyszeniem Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej 

podczas, których Komisja przedstawiła swoje zdecydowane negatywne stanowisko w 

zakresie wszelkich incydentów polegających na wykonywaniu przez techników czynności 

do których nie są uprawnieni. 

 

Porozumienie z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym (PTS). 

Dnia 26 stycznia 2018 r. na zaproszenie Przewodniczącego KS NRL dr. Leszka 

Dudzińskiego, w siedzibie samorządu lekarskiego gościła prezydent PTS prof. Marzena 

Dominiak. Spotkanie zorganizowano w celu odnowienia porozumienia o współpracy 

pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską, a największym stomatologicznym towarzystwem 

naukowym. Prezydium NRL upoważniło prezesa NRL dr. Macieja Hamankiewicza do 

podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Polskim 

Towarzystwem Stomatologicznym oraz uzupełniającego go porozumienia w sprawie 

utworzenia przez NIL oraz PTS Polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji 

Dentystycznej. 

Celem podpisanego uroczyście Porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, 

efektywnej współpracy, w szczególności w zakresie następujących spraw: 

• doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów i lekarzy, 

• przedstawiania opinii i wniosków odnośnie kształcenia lekarzy dentystów, lekarzy 

oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia, 

• promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej nt. związków pomiędzy 

zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka, 

• reprezentowania polskich lekarzy dentystów na arenie międzynarodowej. 

Podczas spotkania omówiono również zamierzenia na najbliższy czas (w tym plany 

wspólnych szkoleń Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL) z zakresu diagnostyki 

radiologicznej (szkolenie z CBCT) i laseroterapii w stomatologii. W spotkaniu uczestniczyła 

również wiceprezydent PTS prof. Ingrid Różyło-Kalinowska i prezydent Polskiego 

Towarzystwa Stomatologii Laserowej dr Kinga Grzech-Leśniak, a po stronie Prezydium 
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NRL – zastępca sekretarza NRL i przewodnicząca Rady ODZ NIL dr Anna Lella oraz członek 

Prezydium NRL dr Jolanta Szczurko. 

NIL i PTS od lat tworzą wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI 

oraz  ERO-FDI. Po blisko 20 latach od podpisania porozumienia pomiędzy samorządem 

lekarskim i towarzystwem, współpracy nadano jeszcze szersze znaczenie. 

Komunikacja. 

Podkreślenia wymaga, że członkowie Komisji Stomatologicznej NRL byli zobowiązani do 

systematycznego przekazywania wypracowanych przez KS NRL materiałów w swoich 

regionach tj. w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich, ponadto Pani dr Jolanta 

Małmyga jako członek Komitetu Redakcyjnego Gazety Lekarskiej regularnie dbała aby 

kluczowe tematy dla środowiska dentystycznego pojawiały się w łamach ukazującej się co 

miesiąc Gazety Lekarskiej. 

 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (ŚDZJU). 

Z inicjatywy FDI od 2008 r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. 

Początkowo był to 12 września, w 2012 r. FDI zmieniła datę tego wydarzenia – na dzień 

20 marca.  Podstawowym celem tej inicjatywy i podejmowanych w związku z nią działań, 

zarówno na poziomie światowym, jak i lokalnym jest podnoszenie świadomości 

społecznej na temat znaczenia zdrowia jamy ustnej.  

KS NRL co roku aktywnie włączała się w te działania, poprzez organizacje konferencji 

promujących ŚDZJU oraz przekazywanie materiałów mediom - dzięki czemu były potem 

relacjonowane na łamach prasy i w telewizji. 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej jest okazją do zwrócenia uwagi na problemy 

stomatologiczne Polaków i zachęty do dbania o prawidłowe nawyki higieny jamy ustnej, 

które pozwolą chronić zęby przez całe życie. W ramach kampanii FDI przygotowuje 

również bezpłatne materiały informacyjne, broszury oraz plakaty do pobrania. Materiały, 

przetłumaczone na język polski, za sprawą dr Anny Lelli – Przewodniczącej Komisji ds. 

Współpracy Międzynarodowej, członkini KS NRL przekazywane były wszystkim 

Okręgowym Izbom Lekarskim.  

 

Zaangażowanie lekarzy dentystów w działalność samorządu jest znaczące i doceniane,  

co obrazuje m. in. uzyskiwanie najwyższej godności  - odznaczenia Meritus pro Medicis.  

Lista lekarzy dentystów wyróżnionych odznaczeniem Meritus Pro Medicis w okresie 

ostatniej kadencji: 

• Halina Borgiel-Marek  (Katowice) 2017 

• Wiesław Latała (Opole) 2016 
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• Anna Lella (Olsztyn) 2016 

• Andrzej Mazaraki (Kraków) 2014 

• Ewa Miękus-Pączek (Warszawa) 2014 

• Jolanta Smerkowska-Mokrzycka (Opole) 2017  

• Jolanta Szczurko (Białystok) 2014 

• Anna Śpiałek (Gdańsk) 2017 

 

Z żałobnej karty 

13 października 2015 r. zmarła Halina Porębska 

członek KS NRL  

Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI 

 

 

Refleksje i wnioski na przyszłość: 

 konieczność umocnienia pozycji izby w realizacji zadań szkoleniowych przez 

inicjowanie w dalszym ciągu organizacji i pomocy w uzyskaniu bezpłatnych 

szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego, 

 kontynuowanie prac legislacyjnych dotyczących form wykonywania zawodu przez 

lekarzy dentystów oraz usuwania barier ograniczających swobodę działalności 

praktykach; 

 kontynuowanie prac na integracją środowiska stomatologicznego, a zwłaszcza 

wzmożenie wysiłków w celu propagowania właściwych relacji pomiędzy lekarzami 

w ich zrachowaniach zawodowych i poza zawodowych. 

 

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w kadencji 2014 – 2018  

Prezydium: 

Przewodniczący Komisji: 

- Agnieszka Ruchała – Tyszler (do 16 czerwca 2016 r.) 

- Leszek Dudziński (od 2 września 2016 r.) 

Wiceprzewodniczący – Andrzej Baszkowski 

Sekretarz – Małgorzata Lindorf 

 

Członkowie: 

Jacek Barański 

Paweł Barucha      

Halina Borgiel-Marek  

Adam Busch   
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Andrzej Cisło   

Jerzy Gryko   

Beata Jarczewska-Głośnicka   

Adam Jurczak   

Rafał Kiełkowski   

Marta Klimkowska-Misiak   

Urszula Kołodzińska   

Dariusz Kościelniak   

Jarosław Kozaczyński    

Anna Lella    

Jolanta Małmyga   

Alicja Marczyk-Felba   

Lucyna Mierzyńska-Ładny   

Ewa Miękus-Pączek   

Małgorzata Nakraszewicz   

Anna Olkowicz    

Anita Pacholec   

Aleksandra Perczak   

Liliana Piwowarczyk 

Śp. Halina Porębska   

Dorota Przybyłko-Kita   

Lesław Pypeć   

Wojciech Ratajczak 

Grzegorz Ogonowski   

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka   

Danuta Sorochan-Olszak   

Robert Stępień   

Jolanta Szczurko   

Łukasz Tyszler   

Agata Walkowiak-Śliziuk   

Jacek Zabielski   

Jacek Woszczyk   

Katarzyna Żółkiewicz-Kabać 
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