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Informacje z IGTD
ną odpowiedzialnością prowadzącej
NZOZ świadczący m.in. usługi zakontraktowane z NFZ, której jestem prezesem zarządu.
W tym czasie byłem członkiem Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, Związku Zawodowego Techników Medycznych i w końcu od 2001 r.
International Federation of Denturist
(organizacja skupia techników klinicznych uprawnionych z całego świata,
dbając o popularyzowanie wykonywania protetyki ruchomej na najwyższym
poziomie).
Z racji wielu lat „deptania” po różnorakich, powstających jak grzyby po deszczu i nie wiedzieć komu potrzebnych,
urzędach w Polsce posiadłem pewną
wiedzę o „rozbijaniu głową murów” i robieniu różnych innych karkołomnych
rzeczy koniecznych do funkcjonowania w polskim obrocie gospodarczym.
Wiedzę tę chciałbym teraz w miarę sił
i możliwości wykorzystać dla poprawy
statusu technika dentystycznego w naszym kraju, tak aby jeszcze chociaż kilku młodych zdolnych zechciało w nim
pozostać. W przeciwnym wypadku, kiedy my, jako babcie i dziadkowie, będziemy potrzebowali np. „plastikowych wyrobów wewnątrzustnych” dla siebie, to

będziemy musieli jechać po nie do Anglii, Szkocji bądź Holandii.
Wiem, że w pracy w IGTD na pewno
będę mógł liczyć na pomoc tych, którzy do tej pory z powodu braku czasu
nie współpracowali z Izbą. Większość
z nich kupiła już piękne samochody,
zbudowała domy i zabezpieczyła swoje pociechy, więc zamiast lecieć na wycieczkę do Dubaju chętnie zrobią coś
dla przyszłych pokoleń, za co im z góry serdecznie dziękuję. Wszyscy rozumieją, że nastał czas, by wykorzystać
choć część swojej wiedzy, energii, inteligencji, kreatywności i często intuicji biznesowej, żeby zadbać o popularyzację wiedzy o „porządnej protetyce”,
podnieść poziom wykonywanych prac,
zmniejszyć liczbę patologii, jakie zdarza się nam na tym polu obserwować,
przypomnieć ustawodawcy, że istniejemy i chcemy zdobywać wiedzę na uczelniach wyższych, kończąc je z tytułem
odpowiadającym naszemu zawodowi,
a tym samym podnieść status zawodu technika dentystycznego w Polsce.
Może przy okazji uda nam się coś po
sobie zostawić? Coś, co będzie pamiętane przez przyszłe pokolenia?
Ponieważ nie chcę powielać scenariuszy politycznych i opowiadać, jak to
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Jak to w końcu jest z rejestrem NZOZ-ów i pracowniami protetycznymi oraz
„Rejestrem produktów (…) biobójczych”? Czy technicy mogą uniknąć
VAT-u? Próbą odpowiedzi na te pytania debiutuję w czasopiśmie.
W ostatnim numerze „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” Halina
Tupiak zapowiedziała moją obecność
na łamach pisma. Chciałbym spełnić
tę obietnicę, pisząc kilka słów o sobie
i krótko przedstawić pierwsze działania, które podjąłem jako prezes IGTD.
Mam 38 lat, jestem technikiem dentystycznym od 17 lat (tak po prawdzie,
to w 1990 r. skończyłem szkołę techniki
dentystycznej i nie wiem, czy mogę posługiwać się takim „czasookresem”, bo
trudno ocenić, ile czasu potrzeba każdemu świeżo upieczonemu technikowi na
zorientowanie się, o co w tym wszystkim chodzi) i od 24 marca 2007 r. mam
zaszczyt przewodniczyć Izbie.
Moja droga zawodowa jest podobna
jak wielu koleżanek i kolegów z mojego
pokolenia. Począwszy od „państwowej
protezowni” Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 4 w Krakowie, poprzez jednoosobową działalność i prowadzenie (wraz
z żoną, notabene również technikiem)
laboratorium, aż do spółki z ograniczo-
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będzie pięknie i co zrobię, bo „kampanię wyborczą” mam już za sobą, poinformuję o kilku konkretnych rzeczach,
które w ciągu niespełna trzech miesięcy udało mi się zrobić.
Jestem przekonany, że współpraca,
jaką udało mi się nawiązać ze wszystkimi organizacjami branżowymi, to początek dobrego i potrzebnego od dawna procesu konsolidacji środowiska.

OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO?
Z powodu mojej kilkuletniej przynależności do IFD i na zaproszenie tej
organizacji w towarzystwie Jerzego
Skrzypczaka, wiceprezesa ZG PTTD,
wzięliśmy udział w World Symposium
on Private Dental Technology and Denturism (Doroczne Sympozjum Technologii Dentystycznych i Denturism). Sympozjum zostało zorganizowane przez
IFD, Dental Laboratories Association
i Clinical Dental Technicians Association w Rico Arena Centre w Coventry,
w Anglii. Na stronach internetowych
każdej z tych organizacji można znaleźć profil jej działania.
Podróż odbyliśmy głównie w celu nawiązania kontaktów i omówienia warunków ewentualnej współpracy z kolegami technikami i protetykami z całego
świata i sprawdzenia, „jak to wygląda
u innych”. Wydaje się, że ich doświadczenie może być bardzo pomocne, a nasza obecność w takich strukturach zapewne będzie pozytywnie odebrana.
Od dawna mamy bardzo dobre kontakty z przyjaciółmi ze Słowacji, które i tym razem zostały podtrzymane.
Mamy wielką nadzieję i poważne prze-
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słanki pozwalające stwierdzić, że ta
współpraca – bądź co bądź z braćmi
słowiańskimi – da już niedługo bardzo
dobre efekty.
Kilkudniowe Sympozjum przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Spotkania wieczorne były równie owocne jak całodzienne posiedzenia. Zdobyliśmy sporą ilość informacji i życzliwość
wszystkich obecnych, nawet kolegów
z Wielkiej Brytanii, gdzie w niektórych
miastach Polaków jest więcej niż Anglików, a co dopiero dentystów i techników… Na pewno świadczy to dobrze
o naszych rodakach. Kolega z Holandii, gdzie teraz zechce pewnie wyjechać reszta polskich dentystów i kilku
techników, również nie miał nic przeciwko i zaprasza.
Myślę, że najważniejszą informacją, jaką z moim – jeśli mogę tego słowa użyć – przyjacielem, Jurkiem przywieźliśmy, to przekonanie, że możemy,
chcemy, umiemy i zaczynamy współpracować. My, tzn. technicy dentystyczni, IGTD i PTTD.
Potwierdzeniem rozpoczęcia szeroko pojętej współpracy w naszym środowisku było również zaproszenie mnie
przez prezesa PTTD Władysława Marandę na spotkanie zarządu głównego PTTD w Sopocie, za co na łamach
„NTD” chcę serdecznie podziękować.
Dziękuję za miłe przyjęcie i zapewnienie, że łączą nas wspólne cele i one są
teraz najważniejsze.
Z Sopotu wyjechałem z poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku i przekonaniem o wzajemnej życzliwości
wszystkich organizacji techników den-
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tystycznych w Polsce, której efekty,
mam nadzieję, niedługo dadzą się zaobserwować. Przebieg spotkania i szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy, jakie na nim zapadły, pozwalają
z optymizmem i wyczuwalnym poparciem działać dalej.
Mogę tylko dodać, że mam zapewnienie od prezesa Krajowego Stowarzyszenia Techników Dentystycznych Andrzeja Polaka, że na tę organizację również
możemy liczyć.

NZOZ-Y I VAT
Obiecywałem, że podam wyjaśnienie
stanowiska niektórych urzędów wojewódzkich w sprawie obowiązku rejestracji pracowni protetycznych zatrudniających techników dentystycznych
jako NZOZ-y. Pomimo że jeszcze nie
otrzymałem odpowiedzi z departamentu prawnego Ministerstwa Zdrowia, to
jestem po dość długiej i konkretnej rozmowie z osobą odpowiedzialną za ustawę o NZOZ-ach i zostałem zapewniony,
że jest to nadinterpretacja przepisów.
Pracownie nie muszą, choć mogą, być
niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Kiedy nadejdzie odpowiedź na piśmie, natychmiast o tym poinformuję.
Co do „Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” – niestety, trzeba się
zarejestrować i wygląda na to, że póki co
nikt nas z takiego obowiązku nie zwolni.
Trzeba również pamiętać o różnych dodatkowych konsekwencjach, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych

Wśród wyróżnionych członków IFD znalazło się również trzech słowackich kolegów
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dla wyrobów medycznych różnego
przeznaczenia. Przypominam, że m.in.
jest to odpowiednie prowadzenie dokumentacji takich wyrobów i oświadczenia wydawane przez pracownię, że wyrób (każdy) odpowiada wymaganiom
zasadniczym pod względem zaprojektowania, wyprodukowania i pakowania wraz z podaniem wymagań zasadniczych, które nie zostały całkowicie
spełnione, z podaniem przyczyn. Dokumentacja powinna być przechowywana
przez wytwórcę przez co najmniej 5 lat.
Kto nie wywiązuje się z ww. obowiązku,
podlega karze grzywny.
Na koniec pozwoliłem sobie zostawić
„perełkę”, która pojawiła się niedawno.
Jestem po rozmowie z jednym z naszych
kolegów techników, który podtrzymuje,
że wygrał spór sądowy o uznanie jako
bezzasadnego stanowiska nakazującego rejestrację pracowni protetycznych
jako płatników podatku od towarów
i usług, czyli podatku VAT.
Kolega obiecał, że podzieli się z nami
informacjami na ten temat i pozwoli zapoznać się z uzasadnieniem już upra-

womocnionego wyroku sądu administracyjnego, który swoje postanowienie
oparł na literze prawa europejskiego.
Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć,
jaką rewolucję oznacza to w naszej działalności i dlaczego takie stanowisko niekoniecznie jest dla wszystkich korzystne, szczególnie tych, którzy inwestują
w sprzęt – ten zazwyczaj jest obłożony
22% stawką VAT. Cóż, stanowisko musi
być jednakowe w całym kraju, inaczej
zrobi się jeden wielki bałagan.
Mogę obiecać, że zajmę się dalej tą
sprawą i wystąpię do Ministerstwa Finansów o jasną i czytelną interpretację
dla wszystkich urzędów skarbowych
wraz z poinformowaniem Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych.
Do czasu małej reorganizacji proszę o kontakt e-mailowy pod adresem:
izba@interia.eu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich
techników dentystycznych, zapraszam
do wstąpienia do Izby i włączenia się
do pracy jej organów.

*prezes IGTD
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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
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