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Informacje z IGTD
Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych do Izby Gospodarczej 
Techników Dentystycznych:

Znak sprawy: 
nr WM/RWM/461/23/07

W związku z pismem z dnia 18 stycznia 
2007 r. znak IGTD-R/10/07 Urząd Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych informuje, że mający siedzibę 
w Polsce wytwórcy protez dentystycz-
nych i aparatów ortodontycznych wyko-
nywanych nieseryjnie, zgodnie z pisem-
ną instrukcją lekarza lub innej osoby po-
siadającej odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe, przeznaczonych do używania 
przez określonego pacjenta, tj. techni-
cy dentystyczni, podlegają obowiązko-
wi zgłoszenia do Rejestru wyrobów me-
dycznych i podmiotów odpowiedzial-
nych za ich wprowadzenie do obrotu 
i do używania, zgodnie z art. 53 Usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach medycznych (Dz.U. nr 93, poz. 896 
z późniejszymi zmianami).

Urząd informuje, że zgodnie z zał. 
nr 8 do Rozporządzenia ministra zdro-
wia z dnia 3 listopada 2004 r. w spra-
wie wymagań zasadniczych dla wyro-
bów medycznych różnego przeznacze-
nia (Dz.U. nr 251, poz. 2514 z późniejszy-
mi zmianami) wytwórca wyrobu na za-
mówienie przeprowadza ocenę zgodno-
ści wyrobu i sporządza oświadczenie.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się 
na stronie internetowej Urzędu: www.
urpl.gov.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. wypełniony formularz zgłoszeniowy 

– zał. nr 1 w trzech egz. oraz wersję 
elektroniczną,

2. dokument rejestrowy wytwórcy – 
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (ory-

ginał, odpis lub kopia poświadczona 
notarialnie) – dokument jest ważny 
3 miesiące od daty wystawienia,

3. kserokopię dowodu wpłaty za zgłosze-
nie do Rejestru w wysokości 170/ stu 
siedemdziesięciu/PLN – nr konta 
znajduje się na ww. stronie interne-
towej Urzędu. 

wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych
mgr Joanna Kilkowska

Nowe władze IGTD
24 marca br. w Łodzi odbyło się walne 
zgromadzenie członków IGTD. Na ze-
braniu podsumowano działalność Izby 
w 2006 r. oraz wybrano nowe władze. 
Nowym prezesem IGTD został Andrzej 
Dulian.

Nowy prezes przedstawi się nam 
w numerze 3/2007 „Nowoczesnego 
Technika Dentystycznego”. Poda rów-
nież informacje, dlaczego każda pra-
cownia protetyczna zatrudniająca pra-
cowników musi być NZOZ-em i jakie 
warunki powinny spełniać pomieszcze-
nia NZOZ-ów wg Rozporządzenia mi-
nistra zdrowia. Obecnie Izba sprawdza 
otrzymane już informacje.

Ustawa o zawodzie
23 stycznia br. Ustawa o niektórych za-
wodach medycznych została przyjęta 
przez Radę Ministrów – teraz trafi pod 
obrady Sejmu. Dopiero, kiedy tak się 
stanie, możliwe będzie wprowadzenie 
rozporządzenia określającego:
1. Kwalifikacje niezbędne do wykony-

wania zawodu technika dentystycz-
nego.

2. Zakres uprawnień zawodowych do-
tyczących technika dentystycznego 
– co może sam robić, a czego nie.

3. Czynności zawodowe, jakie wykonu-
je technik.
W poprzednim numerze „NTD” 

(1/ 2007) podaliśmy punkty, do których 

trzeba stworzyć rozporządzenie niezbęd-
ne dla naszego zawodu. Ponownie prosi-
my o listy z Państwa propozycjami doty-
czącymi tekstu rozporządzenia.

 

* wiceprezes IGTD

Skład Rady IGTD w Łodzi
prezes: Andrzej Dulian, Kraków, 

tel. 0608 207 684
wiceprezes: Halina Tupiak, Łódź, 

tel. 0606 420 908
sekretarz: Anna Jaglarz, Kraków, 

tel. 0504 845 029
z-ca sekretarza: Jacek Jodłowski, Częstochowa, 

tel. 0502 022 932
skarbnik: Beata Marczak, Będzin, 

tel. 0696 362 113
członek: Urszula Młynarska, Warszawa, 

tel. 0501 026 266
członek: Małgorzata Grzywa, Radom, 

tel. 048 362 10 41
członek: Anna Panek, Robczyce, 

tel. 0604 417 677
członek: Bartosz Kaczmarek, Wieleń, 

tel. 0606 999 334

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: Elżbieta Brudnicka, 

Oborniki Wielkopolskie tel. 061 296 17 97
sekretarz: Grzegorz Cichoń, Piekary Śląskie, 

tel. 032 768 01 23
członek: Jolanta Majewska, Łódź,

 tel. 0609 997 442

Sąd Koleżeński
przewodniczący: Włodzimierz Szcześniak, 

Bełchatów, tel. 0606 665 000
sekretarz: Krystyna Fraszek, Koluszki, 

tel. 0606 818 539
członek: Stanisław Pawłowski, Łódź, 

tel. 0605 769 293
Izba Gospodarcza 

Techników Dentystycznych
92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 159

Biuro: Elżbieta Gruda, tel. kom. 0888 485 764
tel./fax 042 674 80 03, fax 042 651 54 20

e-mail: igtd@wp.pl, www.igtd.com.pl
Czynne: wtorek – piątek 9.00-14.00

Konto PKO BP I o. CENTRUM ŁÓDŹ
47 1020 3352 0000 1202 0088 2811

wpisowe 100 zł, składka miesięczna 20 zł 

tech. dent. Halina Tupiak*

Zaproszenie
Przypominamy Koleżankom i Kolegom 

o uroczystości 60-lecia 
łódzkiej szkoły dentystycznej 

(Szkoła Policealna nr 1 SWŁ w Łodzi),
która odbędzie się 18 maja br.

Kontakt ze szkołą: 
tel. 042 674 94 31.
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