
Projekt

USTAWA

z dnia              2017 r.

o zawodzie technik dentystyczny i zawodzie specjalista do spraw
techniki dentystycznej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 
1. Ustawa określa zasady: 
1) wykonywania zawodu technika dentystycznego i zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej; 
2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu technika dentystycznego i zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej; 
3) kształcenia podyplomowego technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej; 
4) odpowiedzialności zawodowej technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej; 
2. Ustawa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego do spraw techniki dentystycznej oraz prawa i obowiązki jego członków. 

Art. 2. 
Zawód technika dentystycznego i zawód specjalisty do spraw techniki dentystycznej są samodzielnymi zawodami medycznymi.

Art. 3. 
1. Wspólny samorząd zawodowy techników dentystycznych i specjalistów do spraw techniki dentystycznej, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawód technika dentystycznego i zawód specjalisty do spraw techniki dentystycznej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 
2. Przynależność techników dentystycznych i specjalistów do spraw techniki dentystycznej do samorządu jest obowiązkowa. 
3. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega wyłącznie przepisom ustawy. 
4. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną,  jest Krajowa Rada Techniki Dentystycznej z siedzibą w ……………….... zwanej dalej KRTD
5. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie i formach określonych niniejszą ustawą. 

____________________________________________________________

 1) Niniejszą ustawą  zmienia się przepisy: oparte na dekrecie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. nr 27, poz. 104 i z 1948 r. nr 24 poz. 162) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień techników dentystycznych (Dz. U. nr 28 poz. 222 i ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Rozdział 2

Zasady wykonywania zawodu technika dentystycznego i zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej


Art. 4. 
1. Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej 
2 Zawód technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej polega na wykonywaniu wyrobów medycznych, w szczególności na:
1) wykonywaniu uzupełnień protetycznych oraz aparatów ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty lub innej osoby na podstawie posiadanych przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U.Nr 107, poz. 679, z póżn. zm.).
2) wykonywaniu samodzielnych etapów kliniczno - laboratoryjnych dotyczących szyn stabilizujących, relaksacyjnych, antybruksizmowych, opatrunkowych, do wybielania zębów, przeciwko chrapaniu, indywidualnych ochraniaczy dla sportowców oraz ruchomych uzupełnień protetycznych, po uprzednio przeprowadzonej sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę (dotyczy specjalistów do spraw techniki dentystycznej posiadających tytuł zawodowy magister lub magister-inżynier o kierunku technika dentystyczna lub inżynieria dentystyczna)
 3) naprawie uzupełnień protetycznych, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy; obturatorów, itp.,
4) naprawie protez dentystycznych przy użyciu masy wyciskowej (dostawienie płyty protezy, klamry zębów podścielenia), obturatorów, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy (dotyczy specjalistów do spraw techniki dentystycznej posiadających tytuł zawodowy licencjat, magister lub magister-inżynier o kierunku technika dentystyczna lub inżynieria dentystyczna);
5) kontroli i korekty ruchomych protez dentystycznych (dotyczy specjalistów do spraw techniki dentystycznej posiadających tytuł zawodowy magister lub magister-inżynier o kierunku technika dentystyczna lub inżynieria dentystyczna)
6) instruowaniu pacjentów w posługiwaniu się wyrobami medycznymi będącymi pracami protetycznymi i ortodontycznymi;
7) możliwości uczestniczenia i konsultacji w obecności lekarza dentysty, przy klinicznym wykonywaniu prac protetycznych i ortodontycznych;
8) obsługiwaniu nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni lub laboratorium protetycznym lub ortodontycznym. 
9) prowadzeniu działalności gospodarczej 
10) nauczaniu zawodu (dotyczy techników dentystycznych ze specjalnością I, II stopnia i specjalistów do spraw techniki dentystycznej ).
3. Świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 4). będzie udzielał samodzielnie specjalista do spraw techniki dentystycznej, posiadający tytuł licencjata lub inżyniera w kierunku techniki dentystycznej lub inżynierii dentystycznej uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 2 pkt. 3), 5), 4 pkt.1), 2), 3), posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystyczne oraz ukończone szkolenia specjalistyczne. w zakresie kliniki dentystycznej obejmujące: pobierania wycisków i ustalania zwarcia, chorób błony śluzówkowej i przyzębia, pierwszej pomocy w gabinecie dentystycznym;
4. Świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2), 4) będzie udzielał samodzielnie specjalista do spraw techniki dentystycznej posiadający tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 2 pkt. 3), 5), 4 pkt.1), 2), 3), legitymizujący się co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystyczne oraz ukończone szkolenia specjalistyczne. w zakresie kliniki dentystycznej obejmujące: pobierania wycisków i ustalania zwarcia, chorób błony śluzówkowej i przyzębia, wykonywaniem i interpretacją zdjęć RTG zębów, sterylizacji i dezynfekcji i pierwszej pomocy w gabinecie dentystycznym, 
5. Za wykonywanie zawodu Specjalisty do spraw techniki dentystycznej uważa się również: 
1) nauczanie zawodu techniki dentystycznej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego techniki dentystycznej; 
2) prowadzenie prac naukowo badawczych w zakresie techniki dentystycznej; 
3) instruowaniem pacjentów w posługiwaniu się wyrobami medycznymi będącymi pracami protetycznymi i ortodontycznymi;
4) zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
5. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej może uznać osobę, która ukończyła studia wyższe na innym kierunku jako specjalistę do spraw techniki dentystycznej, pod warunkiem posiadania tytułu technika dentystycznego, posiadania wiedzy potwierdzonej np. poprzez prowadzone kursy szkoleniowe i co najmniej 15 - letnie doświadczenie zawodowe w kierunku techniczno- dentystycznym.
6) technika dentystycznego jak i specjalistę do spraw techniki dentystycznej wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej uważa się za podmiot leczniczy wykonujący działalność i świadczenia medyczne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
7) minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Techniki Dentystycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia niezbędny do ich wykonywania określony w ramach wymagań kwalifikacyjnych nie zbędnych do wykonywania zawodu technika dentystycznego i zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej kierując się potrzebami rynku pracy w ochronie zdrowia oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Art. 5.
1. Technik dentystyczny j i specjalista do spraw techniki dentystycznej jest obowiązany:
1) informować pacjenta o jego prawach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) udzielać informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;
3) zachowywać w tajemnicy informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4) prowadzić i udostępniać dokumentację produkcyjną i medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Art. 6. 
1. Prawo posługiwania się tytułem zawodowym „Technik dentystyczny” i tytułem zawodowym „Specjalista do spraw techniki dentystycznej” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. 
2. Tytuł zawodowy „Technik dentystyczny” i tytuł zawodowy „Specjalista do spraw techniki dentystycznej” podlega ochronie prawnej

Art. 7. 
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułu zawodowego „Technik dentystycznego” lub tytułu zawodowego „Specjalista do spraw techniki dentystycznej”, jeżeli posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu Technik dentystycznej lub Specjalista do spraw techniki dentystycznej określone w ustawie. 

Art. 8. 
1. Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnego tytułu określającego wykształcenie, uzyskanego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub jego skrótu.
2. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie, uzyskany przez technika dentystycznego lub specjalistę do spraw techniki dentystycznej, był używany wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby instytucji, która ten tytuł przyznała. 
3. Jeżeli tytuł określający wykształcenie, uzyskany przez technika dentystycznego lub specjalistę do spraw techniki dentystycznej będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest tożsamy i może być mylony z tytułem określającym wykształcenie używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest uprawniony, w szczególności gdy jego uzyskanie wymaga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowego wykształcenia, którego technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada, Krajowa Rada Techniki Dentystycznej może określić brzmienie tytułu, którym technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, może się posługiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 9. 
1. Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 
2. Przy wykonywaniu zawodu technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej współpracuje z osobami wykonującymi inne zawody medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.). 
3.Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej w przypadku uzasadnionych wątpliwości, ma prawo odmówić wykonania zlecenia wystawionego przez lekarza, uzasadniając swoją decyzję w dokumentacji medycznej.
 . 

Art. 10. 
1. Jeżeli osoba wykonująca zawód medyczny stwierdziła naruszenie zasad wykonywania zawodu technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej, jest obowiązana niezwłocznie przekazać swoje uwagi osobie naruszającej zasady wykonywania zawodu. 
2. W przypadku, gdy działanie, o którym mowa w art. 10 ust. pkt.1, okaże się nieskuteczne, a dalsze naruszanie zasad wykonywania może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, osoba wykonująca zawód medyczny niezwłocznie zawiadamia o tym Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Art. 11. 
1. Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 
1) tak stanowią odrębne przepisy; 
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzie-laniem świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczą
cym w udzielaniu tych świadczeń. 
3. Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1–3, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta. 

Art. 12. 
Technik dentystyczny ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji produkcyjnej, natomiast specjalista do spraw techniki dentystycznej prowadzi dokumentacje medyczną i produkcyjną na za-sadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Art. 13. 
1. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej
2. Wizytacja jest przeprowadzana przez specjalistów do spraw techniki dentystycznej upoważnionych przez Krajową Radę Techniki Dentystycznej. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności wizytacyjne za okazaniem upoważnienia, mają prawo: 
1) żądania informacji i dokumentacji medycznej i produkcyjnej
2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność gospodarczą 
3) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych 
4) wglądu do dokumentacji medycznej i produkcyjnej
5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 
4. Po wykonaniu czynności wizytacyjnych sporządza się protokół powizytacyjny, które zawiera:
 1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania, albo nazwę(firmę) oraz adres siedziby;
2) miejsce udzielania świadczeń medycznych
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyjnych; 
4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności wizytacyjne; 
5) opis stanu faktycznego; 
6) opis ewentualnych nieprawidłowości; 
7) wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne; 
8) datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjnego. 
5. Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu technika dentystycznego i zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej, Krajowa Rada Techniki Dentystycznej powiadamia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Art. 14. 
1. Technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajowa Rada Techniki Dentystycznej i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej, legitymującej się co najmniej 10–letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie. 
2. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1. 
3. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1, może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić technika dentystycznego lub specjalistę do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w tym przepisie. 
4. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej powracającego do wykonywania zawodu oraz czas, w którym technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej nie wykonywał zawodu.

Art. 15 
1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej do wykonywania zawodu, spowodowanej jego stanem zdrowia, Krajowa Rada Techniki Dentystycznej powołuje komisję lekarską, zwaną dalej "komisją", złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. 
2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej do wykonywania zawodu.
3. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, którego sprawa dotyczy, jest obowiązany do stawienia się przed komisją.
4. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu.
5. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, którego sprawa dotyczy, jest uprawniony do uczestnictwa, z prawem zabrania głosu, w posiedzeniu Krajowej Rady Techniki Dentystycznej w czasie rozpatrywania jego sprawy.
6. Jeżeli technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej odmawia poddania się badaniu przez komisję lub jeżeli Krajowa Rada Techniki Dentystycznej na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności zawodowych ze względu na stan zdrowia technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej nie jest możliwe – Krajowa Rada Techniki Dentystycznej podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych.
7.Technikowi dentystycznemu lub specjaliście do spraw techniki dentystycznej, w stosunku, do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
8. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w ust. 7, może wystąpić do Krajowej Rady Techniki Dentystycznej o uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia albo ograniczenia.
9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-7 jest poufne i odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309).
10. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Techniki Dentystycznej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie.

Rozdział 3
Prawo wykonywania zawodu

Art. 16.1. Prawo wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim, albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej wymaganych w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wydanym przez właściwe podmioty w tym państwie;
2) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej;
3) swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
2. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwane dalej "dyplomem":
1) potwierdzający kwalifikacje, o którym mowa w ust. 3, lub
2) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu technika dentystycznego, w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ¦  stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub
3) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu klinicznego technika dentystycznego uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ¦ stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub
4) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu technika dentystycznego, wydany w państwie innym niż państwo Polskie, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

5) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu Denturist, wydany w państwie innym niż państwo Polskie, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku polskim, albo:
1) w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 lit. a i b - złożenie oświadczenia następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej zawierającego klauzulę "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
2) w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c - złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajowa Rada Techniki Dentystycznej.
4. Dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest dyplom wydany osobie, która:
1) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie technik dentystycznych, obejmujące co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata, inżyniera lub magistra,
2) ukończyła studia wyższe na kierunku techniki dentystycznej zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata na tym kierunku, 
3) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności techniki dentystyczne obejmujące program nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata, inżyniera lub magistra,
4) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika dentystycznego
5) uzyskała kwalifikacje na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 27 poz. 104, z póżn. zm.)
5. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Krajowa Rada Techniki Dentystycznej powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą specjaliści do spraw techniki dentystycznej oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku lub w zakresie filologia polska. Komisja egzaminacyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący.
6. Osoba zdająca ponosi opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a wpływy z tego tytułu stanowią przychód Krajowej Rady Techniki Dentystycznej.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Techniki Dentystycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej, mając na względzie w szczególności zakres uprawnień zawodowych technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej;
1) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, wysokość opłaty za ten egzamin oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu oraz koszt organizacji egzaminu.
Art. 17.1. Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada Techniki Dentystycznej.
2. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia.
3. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa.
4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Krajowa Rada Techniki Dentystycznej może zwrócić się do odpowiednich władz lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez to państwo oraz o poświadczenie, że technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej zamierzający wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w tym państwie.

Art. 18. 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej zawiera:
1)	imię i nazwisko;
2)	nazwisko rodowe;
3)	płeć;
4)	datę i miejsce urodzenia;
5)	numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)	obywatelstwo;
7)	adres miejsca zamieszkania;
8)	adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
9)	nazwę i adres ukończonej szkoły;
10)	numer i datę wydania dyplomu;
11)	numer i datę wydania świadectwa złożenia PE;
12)	tytuł zawodowy;
13)	oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Do wniosku dołącza się, w przypadku osób, o których mowa w art. 13 ust. 3, dodatkowo:
1)	 dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 3 - ich oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie,
2)	 pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
3)	 aktualną fotografię;
3) w przypadku osób, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c, do wniosku dołącza się dodatkowo:
1)	 dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz ich oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie,
2) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
3)	 oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, albo zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2,
4) aktualną fotografię,
5)	 kopię dokumentu lub inny dowód wskazujący na posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. W przypadku ubiegania się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu przez osobę zobowiązaną do odbycia przeszkolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do wniosku dołącza się również zaświadczenie potwierdzające zakończenie przeszkolenia.

Art. 19. 1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu podlega opłacie. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Krajowej Rady Techniki Dentystycznej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, uwzględniając niezbędne koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności.

Art. 20.1. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu Krajowa Rada Techniki Dentystycznej dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Techniki Dentystycznej i wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej wraz z nadanym numerem uprawnienia ".
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Techniki Dentystycznej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu technika dentystycznego” i „prawo wykonywania zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej", mając na względzie treść informacji, jakie mają znajdować się w tym dokumencie.

Art. 21.1. Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.
2. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu administracyjnego może wnieść także minister właściwy do spraw zdrowia.
3. W sprawach określonych w ust. 1, w których skargę do sądu administracyjnego wniósł inny uprawniony podmiot, minister właściwy do spraw zdrowia może wziąć udział w postępowaniu sądowym na prawach przysługujących prokuratorowi. Przepis art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Art. 22.1. Prawo wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej wygasa w przypadku:
1)	śmierci;
2)	zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3)	prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu;
4)	utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 23.1. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód technik dentystyczny i specjalista do spraw techniki dentystycznej, jeżeli złoży do Krajowa Rada Techniki Dentystycznej:
1) pisemne oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokument potwierdzający obywatelstwo;
3) zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje w tym państwie zawód technika dentystycznego lub zawod specjalisty do spraw techniki dentystycznej; określony w ustawie oraz, że w chwili składania oświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej;
4) zaświadczenie o wykonywaniu tego zawodu przez co najmniej rok w okresie ostatnich 10 lat albo dokument potwierdzający kształcenie regulowane - w przypadku, gdy zawód technika dentystycznego lub zawód specjalisty do spraw techniki dentystycznej nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy;
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się przed rozpoczęciem wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy i ponawia w każdym roku, w którym technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej zamierza wykonywać zawód w sposób tymczasowy i okazjonalny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Krajowej Radzie Techniki Dentystycznej dokumenty określone w ust. 1 pkt 2-5 przed rozpoczęciem wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy oraz każdorazowo w przypadku istotnej zmiany zawartych w nich informacji.
4. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w ust. 1, z chwilą złożenia oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostaje wpisany do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, prowadzi Krajowa Rada Techniki Dentystycznej, w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Rejestr zawiera:
1)	imię (imiona) i nazwisko;
2)	obywatelstwo;
3)	miejsce i datę urodzenia;
4)	nazwę i numer oraz kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5)	nazwę i oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
6)	miejsce, okres, formę i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu technika dentystycznego lub zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich określenie jest możliwe;
7)	datę wydania przez Krajową Radę Techniki Dentystycznej zaświadczenia o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1;
8)	adres do korespondencji.
6. Krajowa Rada techniki Dentystycznej dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 4, oraz wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez technika dentystycznego lub specjalistę do spraw techniki dentystycznej obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1. Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia są bezpłatne i nie mogą powodować opóźnień lub utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu.
7. Właścicielem i administratorem rejestru, o którym mowa w ust. 4, jest Krajowa Rada Techniki Dentystycznej.
8. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 4.
9. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-8 do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Art. 24. 1. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.
2. Podmiot, na rzecz którego technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.
Rozdział 4
Krajowy Rejestr Techników Dentystycznych i Specjalistów do Spraw Techniki Dentystycznej oraz zaświadczenia

Art. 25.1. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej prowadzi Krajowy Rejestr Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej.
2. Krajowy Rejestr Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. W Krajowym Rejestrze Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej są gromadzone dane techników dentystycznych i specjalistów do spraw techniki dentystycznej posiadających prawo wykonywania zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej.
4. Dane techników dentystycznych i specjalistów do spraw techniki dentystyczne, których prawo wykonywania zawodu wygasło, są usuwane z Krajowego Rejestru Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystyczne, po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
5. Właścicielem i administratorem Krajowego Rejestru Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystyczne jest Krajowa Rada Techniki Dentystycznej. 

Art. 26.1. Krajowy Rejestr Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej zawiera:
1)	imię (imiona) i nazwisko;
2)	nazwisko rodowe;
3)	imiona rodziców;
4)	miejsce i datę urodzenia;
5)	numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
6)	obywatelstwo;
7)	adres miejsca zamieszkania;
8)	numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;
9)	informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
10)	informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
11)	nazwę ukończonej szkoły, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia szkoły;
12)	datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
13)	datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu oraz datę jego wydania;
14)	stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
15)	tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
16)	nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;
17)	informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
18)	informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
19)	informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
20)	informację o skreśleniu z Krajowego Rejestru Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej.
2. Krajowy Rejestr Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej jest jawny w zakresie następujących danych i informacji dotyczących techników dentystycznych i specjalistów do spraw techniki dentystycznej:
1)	imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego;
2)	nazwy pracodawcy.

Art. 27. 1. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej na wniosek osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej, niezwłocznie wydaje wypis w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.
2. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej na wniosek odpowiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym udostępnia z Krajowego Rejestru Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej, niezbędne do uznania kwalifikacji informacje, o które wnoszą te władze lub organizacje, a które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej na terytorium tego państwa.
3. Na wniosek upoważnionych organów udostępnia się informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej dla celów statystycznych.
4. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane objęte Krajowym Rejestrem Techników dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej.

Art. 28. Technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystyczne, wpisany do Krajowego Rejestru Techników Dentystycznych i Specjalistów do spraw techniki dentystycznej, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Krajową Radę Techniki Dentystycznej o zmianach danych, o których mowa w art. 30 ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany wpisu.

Art. 29. 1. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej jest obowiązana przekazywać do dnia 15 stycznia każdego roku ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o liczbie i strukturze zatrudnienia techników dentystycznych i specjalistów do spraw techniki dentystyczne wykonujących zawód na terenie poszczególnych województw, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej jest obowiązana przekazać informację, o której mowa w ust. 1, także każdorazowo na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 30. 1. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej, na wniosek technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej wydaje:
a)	zaświadczenie stwierdzające, że technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej;
b)	inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
2. Krajowa Rada Techniki Dentystycznej określi, w drodze uchwały, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
Rozdział 5
Uzyskanie tytułu zawodowego specjalisty do spraw techniki dentystycznej
Art. 31.1. Tytuł specjalisty do spraw techniki dentystycznej uzyskuje każda osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku techniki dentystyczne lub inżynierii dentystycznej.
2. Za specjalistę do spraw techniki dentystycznej może być uznana również osoba zgodnie z art. 2 ust. pkt. 5.
3. Technik dentystyczny może zostać zakwalifikowany przez KRTD do odbycia studiów licencjackich o kierunku techniki dentystycznej w systemie zaocznym (eksternistycznym) pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z kryteriów.
1)	 posiadania I lub II stopienia specjalności
2)	 posiada udokumentowany co najmniej 10 letni staż pracy,
3)	jest konsultantem merytorycznym dotyczącym techniki dentystycznej,
4)	jest nauczycielem zawodu z co najmniej 5 letnim stażem pracy
5)	 jest przedstawicielem firmy z co najmniej 5 letnim stażem pracy i prowadzi kursy zawodowe dotyczące techniki dentystycznej
	
Rozdział 6
Szkolenia specjalistów do spraw techniki dentystycznej
Art. 32.1. Specjalista do spraw techniki dentystycznej posiadający co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe, tytuł zawodowy magistra i ukończone szkolenia kierunkowe przed wejściem ustawy, jest zwolniony z egzaminu końcowego i stażu adaptacyjnego.
2.Specjalista do spraw techniki dentystycznej może przystąpić do szkolenia kierunkowego uzyskując uprawnienia zawarte w art. 2 ust. pkt. 4, pod warunkiem posiadania tytułu magistra, pięcioletniego stażu pracy w dziedzinie techniki dentystycznej i zdaniu egzaminu końcowego.
3. Opłatę za szkolenie i egzamin końcowy ponoszą specjalista do spraw techniki dentystycznej przystępujący do szkolenia kierunkowego.
4.Wysokość opłaty za szkolenie kierunkowe ustala kierownik jednostki szkolącej, o której mowa w art. 36 ust. pkt.1. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż planowane koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia kierunkowego. Opłata stanowi przychód jednostki szkolącej.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem kierunkowym specjalistów do spraw techniki dentystycznej.
6. KRTD może uznać uprawnienia uzyskane za granicą przez klinicznego technika dentystycznego za równoważny z uprawnieniami specjalisty do spraw techniki dentystycznej w Rzeczypospolitej Polskiej
7. Osoba, która uzyskała za granicą tytuł klinicznego technika dentystycznego, o którym mowa w ust. 1, występuje do KRTD z wnioskiem, do którego dołącza, wraz z tłumaczeniem na język polski, dokumenty:
1)	oryginał dokumentu nadania tytułu klinicznego technika dentystycznego;
2)	dokument zawierający dane o miejscu odbycia studiów klinicznego technika dentystycznego i jej okresie oraz zrealizowanym programie;
3)	informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
4)	zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu klinicznego technika dentystycznego.
8. KRTD uznaje albo odmawia uznania tytułu klinicznego technika dentystycznego.
9. Opinia, o której mowa w ust. 7, jest sporządzana na podstawie oceny merytorycznej wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, o którym mowa w art. 38 ust. 3. W wyniku dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących decyzji:
1)	uznanie tytułu klinicznego technika dentystycznego bez dodatkowych warunków;
2)	uznanie tytułu klinicznego technika dentystycznego po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów;
3)	uznanie tytułu klinicznego technika dentystycznego po złożeniu egzaminu końcowego;
4)	odmowę uznania tytułu klinicznego technika dentystycznego uzyskanego za granicą.
10. Obsługę organizacyjną i finansowanie prac zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zapewnia KRTD.
11. Staż adaptacyjny, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, jest odbywany w jednostce szkolącej, o której mowa w art. 36 ust. 1, na podstawie umowy o odbycie stażu adaptacyjnego zawartej z tą jednostką na warunkach określonych w umowie.
12. KRTD uznaje albo odmawia uznania, w drodze decyzji, tytułu Klinicznego technika dentystycznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej za równoważny z tytułem specjalisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
13. W decyzji zamieszcza się:
a)	numer decyzji;
b)	datę wydania decyzji;
c)	imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy;
d)	obywatelstwo (obywatelstwa);
f)	państwo, w którym uzyskał tytuł klinicznego technika dentystycznego;
g)	przedmiot decyzji;
h)	rozstrzygnięcie;
i)	oznaczenie organu wydającego decyzję.

Art. 33. 1. Szkolenie w ramach kształcenia kierunkowego jest prowadzone przez podmioty, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", posiadające akredytacje udzielone przez MEN.
2. Akredytacja może zostać udzielona podmiotom, które:
1)	powołały zespół do spraw szkolenia kierunkowego, w tym podpisały umowy na pełnienie obowiązków kierowników szkolenia z osobami posiadającymi tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej albo z osobami, którym minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty techniki dentystycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
2)	spełniają standardy kształcenia określone w programie szkolenia kierunkowego;
3)	są podmiotami, których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia kierunkowego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację, jeżeli ich odbywania jednostka szkoląca nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej;
4)	opracowały regulamin organizacyjny szkolenia.
3. Regulamin organizacyjny szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, określa, w szczególności:
1)	maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie kierunkowego;
2)	organizację szkolenia, w tym harmonogram zajęć i staży kierunkowych;
3)	szczegółowy zakres obowiązków kierowników szkolenia, opiekunów staży kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia;
4)	sposób sprawdzania wiadomości i umiejętności;
5)	sposób oceny organizacji i przebiegu szkolenia kierunkowego przez osoby w nim uczestniczące.
4. Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie kierunkowego składa do dyrektora KRTD wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek zawiera:
1)	oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji;
2)	liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie (posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy);
3)	opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla szkolenia;
4)	plan realizacji programu szkolenia;
5)	oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym mowa w pkt 4.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)	dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu;
2)	informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez niego działalności;
3)	dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia.
7. KRTD sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot, który złożył wniosek, jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
8. KRTD, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie:
1)	przedstawiciel stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów w dziedzinie techniki dentystycznej, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia;
2)	dwóch ekspertów w dziedzinie techniki dentystycznej, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
3)	przedstawiciel Krajowej Rady Techniki Dentystycznej, zwany dalej "przedstawicielem KRTD".
9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazuje swoją opinię dyrektorowi KRTD niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
10.KRTD:
1)	dokonuje wpisu jednostki szkolącej na prowadzoną przez siebie listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku, gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo
2)	odmawia wpisu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie listę jednostek szkolących, w przypadku, gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.
11. KRTD występuje do jednostki szkolącej wpisanej na listę, o której mowa w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia specjaliście do spraw techniki dentystycznej ciągłości szkolenia w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.
12. KRTD publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej listę jednostek szkolących.
13. W przypadku, gdy jednostka szkoląca przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia, powiadamia o tym niezwłocznie ministra właściwego do spraw zdrowia.
14. KRTD, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia lub nie przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego specjalizacyjnego specjalistów do spraw techniki dentystycznej o których mowa w ust. 2 pkt 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania akredytacji do szkolenia. Od decyzji tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
15. Staże i szkolenia kierunkowe objęte programem prowadzą podmioty, o których mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 3. KRTD koordynuje organizację staży kierunkowych oraz kursów objętych programem szkolenia kierunkowego zgodnie z wymogami szkolenia oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym specjalistów do spraw techniki dentystycznej odbywających szkolenie.
16.KRTD publikuje na swojej stronie internetowej listę staży kierunkowych oraz listę kursów szkolenia kierunkowego, objętych programem szkolenia, które zawierają:
1)	nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs szkolenia kierunkowego;
2)	termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie szkoleniowym.
17. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują na bieżąco do KRTD informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów szkoleniowych.
18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs, o których mowa w ust. 15, przekazuje do KRTD listę specjalistów do spraw techniki dentystycznej, którzy ukończyli staż kierunkowy lub kurs szkoleniowy, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL specjalisty do spraw techniki dentystycznej, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania.

Art. 34. 1. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora KRTD.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, KRTD jest uprawniona do:
1)	kontroli jednostki szkolącej;
2)	żądania przedstawienia dokumentacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonego szkolenia kierunkowego;
3)	wydawania zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień.
3. Kontrola realizacji szkolenia kierunkowego jest prowadzona przez zespół kontrolny powoływany przez KRTD. W skład zespołu kontrolnego mogą wchodzić, poza pracownikami KRTD:
1)	konsultant krajowy w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
2)	przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w dziedzinie techniki dentystycznej, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej albo decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego specjalistów do spraw techniki dentystycznej za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia kierunkowego, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów;
3)	osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
4. Zespół kontrolny, w składzie co najmniej 3-osobowym, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, ma prawo:
1)	wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;
2)	udziału w zajęciach w charakterze obserwatora;
3)	wglądu do dokumentacji przebiegu szkolenia prowadzonej przez jednostkę szkolącą;
4)	żądania od kierownika jednostki szkolącej ustnych i pisemnych wyjaśnień;
5)	badania opinii uczestników szkolenia i kadry dydaktycznej.
5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:
1)	nazwę i adres jednostki szkolącej;
2)	miejsce odbywania szkolenia;
3)	datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)	imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne;
5)	opis stanu faktycznego;
6)	stwierdzone nieprawidłowości albo informację o braku zastrzeżeń;
7)	wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;
8)	datę i miejsce sporządzenia protokołu;
9)	w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki szkolącej, informację o takiej odmowie.
6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik jednostki szkolącej. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki szkolącej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kierownikowi jednostki szkolącej.
8. Kierownik jednostki szkolącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia pisemnie umotywowanych zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole oraz co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, w całości albo części, zespół kontrolny przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanej jednostki szkolącej.
10. KRTD przekazuje kierownikowi jednostki szkolącej zalecenia pokontrolne dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli i zobowiązuje go do usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Kopię pisma z zaleceniami pokontrolnymi dyrektor przekazuje do wiadomości konsultantowi krajowemu w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego i właściwemu konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta wojewódzkiego.
11. W przypadku niezrealizowania zaleceń pokontrolnych w określonym terminie dyrektor KRTD podejmuje decyzję o skreśleniu jednostki z listy jednostek szkolących. Z dniem skreślenia jednostka szkoląca traci akredytację. Od decyzji tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
12. Osobom wykonującym czynności kontrolne przysługuje:
1)	wynagrodzenie za wykonanie czynności kontrolnych w wysokości nie wyższej niż 300 zł;
2)	zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
3)	zwolnienie od pracy w dniach wykonywania czynności kontrolnych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Art. 35. 1. Program szkolenia zawiera:
1)	założenia organizacyjno-programowe, określające:
a)	cele szkolenia,
b)	uzyskane kompetencje zawodowe,
c)	sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego;
2)	okres szkolenia, w tym liczbę godzin stażu podstawowego;
3)	szczegółowy zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wykaz umiejętności praktycznych będących przedmiotem szkolenia;
4)	moduły szkolenia oraz formy i metody kształcenia stosowane w ramach modułów, w tym:
a)	kursy obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych będących przedmiotem kursu, zwane dalej "kursami kierunkowymi", oraz ich wymiar godzinowy, w tym kurs w zakresie prawa medycznego,
b) staże kierunkowe obejmujące określony zakres wymaganych umiejętności praktycznych będących przedmiotem stażu kierunkowego oraz miejsce, liczbę godzin i sposób zaliczenia poszczególnych staży kierunkowych;
5)	formy i metody samokształcenia, w tym przygotowanie opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi szkolenia;
6)	metody oceny wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych, w tym:
a)	kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem danego modułu,
b)	sprawdzian z zakresu określonego programem kursu,
c)	kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego,
d)	ocenę złożonych opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej.
2. Program szkolenia kierunkowego określa ponadto standardy kształcenia, uwzględniając dane dotyczące:
1)	liczby i kwalifikacji kadry dydaktycznej;
2)	bazy dydaktycznej do realizacji programu kursów i staży kierunkowych;
3)	sposobu realizacji programu szkolenia, w tym oceny wiedzy i umiejętności praktycznych;
4)	wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.
3. Program szkolenia kierunkowego oraz uzupełniający program szkolenia opracowuje zespół ekspertów powołany przez dyrektora KRTD.
4. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 3, powołuje się:
1)	konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
2)	przedstawiciela stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w dziedzinie techniki dentystycznej, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;
3)	przedstawiciela KRTD, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej;
4)	dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.
5. Opracowane przez zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 4, i zredagowane przez KRTD programy, o których mowa w ust. 3, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
6. KRTD publikuje programy, o których mowa w ust. 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia na swojej stronie internetowej.
7. Programy, o których mowa w ust. 3, aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy, zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 3. Programy redaguje KRTD i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 36. 1. Jednostki szkolące przekazują do KRTD informacje o kosztach szkolenia w dziedzinie techniki dentystycznej, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 37. 1. Szkolenie kierunkowego może rozpocząć specjalista do spraw techniki dentystycznej, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)	złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia kierunkowego w dziedzinie techniki dentystycznej, zwany dalej "wnioskiem";
2)	posiada prawo wykonywania zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej;
3)	posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 i spełnia wymagania określone w tym przepisie;
4)	został zakwalifikowany do odbycia szkolenia kierunkowego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Specjalista do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek do KRTD o odbycie szkolenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)	imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
2)	nazwisko rodowe;
3)	miejsce i datę urodzenia;
4)	płeć;
5)	numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
6)	numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej ";
7)	obywatelstwo (obywatelstwa);
8)	adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
9)	rodzaj i cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10)	posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;
11)	okres zatrudnienia w zawodzie;
12)	liczbę publikacji i ich wykaz.
4. Do wniosku dołącza się:
1)	odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
2)	dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b;
3)	dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie;
4)	oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, specjalista do spraw techniki dentystycznej składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Wniosek składa się każdego roku w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.
7. Do terminów, o których mowa w ust. 6, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 38. 1. W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia kierunkowego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia kierunkowego oraz postępowanie konkursowe.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia oraz od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.
3. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia spełniających warunki określone w ust. 1, jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:
1)	w przypadku specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który rozpoczął kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wynik - nie więcej niż 50 punktów;
2)	w przypadku specjalisty do spraw techniki dentystycznej, którzy nabyli kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów:
a)	staż pracy w zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej, w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
b)	posiadanie stopnia naukowego doktora - 18 punktów,
c)	opublikowanie jako autor lub współautor:
–	podręcznika naukowego z zakresu techniki dentystycznej - 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów,
–	artykułu naukowego z zakresu techniki dentystycznej w czasopiśmie recenzowanym - 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,
d)	szkolenie kierunkowe z zakresu techniki dentystycznej, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów;
3)	w przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe kierunkowe w dziedzinie techniki dentystycznej uzyskało identyczny wynik w postępowaniu konkursowym uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
4)	w przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe kierunkowe w dziedzinie techniki dentystycznej ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, że wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni;
5)	w przypadku, o którym mowa w pkt 4, wojewoda wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.
4. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5. Specjalista do spraw techniki dentystycznej może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy specjalistów do spraw techniki dentystycznej zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia.
6. Lista specjalistów do spraw techniki dentystycznej niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia kierunkowego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w ust. 5.
7. Do odbywania szkolenia kierunkowego kwalifikuje się specjalistów do spraw techniki dentystycznej w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w dziedzinie techniki dentystycznej, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
8. KRTD zawiadamia wnioskodawcę o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
9. Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia kierunkowego, może zwrócić się do KRTD o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
10 KRTD, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, wydaje wnioskodawcy skierowanie do odbywania szkolenia w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, że wskazaniem okresu jego odbywania.
11. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia KRTD wydaje kartę przebiegu szkolenia kierunkowego, zwaną dalej "KPSK", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
12. KPSK z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia kierunkowego z programem szkolenia.
13. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie kierunkowe. Szkolenie kierunkowe jest jednostopniowe.

Art. 39. Specjalista do spraw techniki dentystycznej zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia kierunkowego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w KPSK, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik szkolenia potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia w KPSK.

Art. 40. 1. Rejestr specjalistów do spraw techniki dentystycznej odbywających szkolenie kierunkowe jest prowadzony przez KRTD w systemie teleinformatycznym.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)	numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków: numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
2)	imię (imiona) i nazwisko;
3)	obywatelstwo (obywatelstwa);
4)	numer i datę wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5)	nazwę odbywanego szkolenia kierunkowego;
6)	nazwę i adres jednostki szkolącej, w której jest odbywane szkolenie kierunkowe;
7)	imię i nazwisko kierownika szkolenia;
8)	datę postępowania kwalifikacyjnego;
9)	datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia kierunkowego;
10)	datę skreślenia z rejestru;
11)	datę przedłużenia albo skrócenia szkolenia i okres, o jaki szkolenie kierunkowe zostało przedłużone albo skrócone;
12)	datę wydania KPSK i jej numer;
13)	datę ukończenia szkolenia kierunkowego.

Art. 41. 1.  Specjalista do spraw techniki dentystycznej uprawniony do podjęcia szkolenia kierunkowego może je odbywać na podstawie:
1)	umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony czasem specjalizacji z podmiotem, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów lub urlopu bezpłatnego udzielonego na czas realizacji kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo
2)	umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony okresem szkolenia z innym podmiotem niż określony w pkt 1 i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów na czas realizacji podstawowego stażu, kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo
3)	umowy zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo
4)	poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.
2. Specjalista do spraw techniki dentystycznej o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera z pracodawcą umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania programu szkolenia.
3. Specjalista do spraw techniki dentystycznej odbywa szkolenie przez cały jego okres w pełnym wymiarze czasu pracy specjalisty do spraw techniki dentystycznej zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla dziedziny techniki dentystycznej
4. Jeżeli specjalista do spraw techniki dentystycznej pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia kierunkowego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Art. 42. 1. Okres szkolenia określony w programie ulega przedłużeniu o czas nieobecności osoby odbywającej szkolenie w pracy:
1)	przez okres pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
2)	z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia;
3)	w przypadkach określonych w art. 92, art. 176-179, art. 1823, art. 185, art. 187 i art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
4)	z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie jednostki szkolącej;
5)	z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o program szkolenia zgodny z kierunkiem tych studiów.
2. Okres szkolenia kierunkowego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Osoba odbywająca szkolenie ma obowiązek poinformować pracodawcę o planowanej przez nią nieobecności w pracy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, trwającej dłużej niż 3 miesiące.
4. W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia może wyrazić pracodawca na wniosek osoby odbywającej szkolenie kierunkowe.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, osoba odbywająca szkolenie kierunkowe składa do KRTD właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia, po uzyskaniu opinii kierownika szkolenia.
6. KRTD rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia kierunkowego, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta.
7. Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, jest zamieszczana w KPSK.
8. KRTD posiadająca informację o nieobecności, o której mowa w ust. 3, może skierować na okres tej nieobecności inną osobę zakwalifikowaną do odbywania szkolenia kierunkowego w jednostce szkolącej, biorąc pod uwagę możliwość odbycia przez nią części lub całości programu szkolenia oraz możliwość wykorzystania miejsc szkoleniowych.
Art. 43. 1. Okres szkolenia określony w programie może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej szkolenie kierunkowe, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia.
2. KRTD rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia kierunkowego lub jego zaliczeniu na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji i zamieszcza się w nim:
1)	datę decyzji;
2)	imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy;
3)	przedmiot decyzji;
4)	rozstrzygnięcie;
5)	oznaczenie organu wydającego decyzję.
3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzą:
1)	konsultant wojewódzki w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;
2)	kierownik szkolenia;
3)	przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w dziedzinie techniki dentystycznej, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia;
4)	przedstawiciel KRTD, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej.
4. Wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia lub zaliczenia szkolenia składa do KRTD. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, odmawiającej skrócenia okresu odbywania szkolenia lub jego zaliczenia przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Informacja o skróceniu lub zaliczenia okresu odbywania szkolenia jest zamieszczana w KRTD.

Art. 44.1. Szkolenie kierunkowe odbywa się pod nadzorem kierownika szkolenia który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia w sposób zapewniający realizację programu szkolenia.
2. Kierownika szkolenia powołuje i odwołuje, za jego zgodą, kierownik jednostki szkolącej.
3. Kierownikiem szkolenia może być osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej, a w uzasadnionych przypadkach w dziedzinie pokrewnej albo osoba, której minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
4. Kierownik szkolenia może wykonywać swoje obowiązki związane ze szkoleniem wobec nie więcej niż 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, wobec nie więcej niż 4 osób.
5. Odwołanie kierownika szkolenia może nastąpić w przypadku:
1)	niewypełniania przez kierownika specjalizacji obowiązków, o których mowa w ust. 6;
2)	uzasadnionego wniosku kierownika szkolenia;
3)	uzasadnionego wniosku osoby odbywającej szkolenie pod nadzorem danego kierownika szkolenia
6. Do obowiązków kierownika szkolenia kierunkowego należy:
1)	udział w ustaleniu szczegółowych warunków odbywania szkolenia w sposób umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności określonych programem szkolenia;
2)	udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia i nadzór nad realizacją tego planu;
3)	wprowadzenie do KRTD szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia kierunkowego;
4)	wskazanie niezbędnego piśmiennictwa i innych źródeł ułatwiających samokształcenie;
5)	prowadzenie ewaluacji szkolenia kierunkowego zgodnie z programem szkolenia;
6)	wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia i uzyskanych przez szkolącego umiejętności zawodowych, a także jego stosunku do współpracowników i pacjentów, zamieszczanej w KRTD;
7)	potwierdzanie w KRTD realizacji w terminie części szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia kierunkowego;
8)	coroczne potwierdzanie w KRTD zrealizowania zajęć objętych szkolenia, wyznaczonych do odbycia w danym roku;
9)	potwierdzenie w KPSK odbycia szkolenia kierunkowego zgodnie z programem szkolenia;
10)	zawiadomienie KRTD o przerwaniu szkolenia kierunkowego przez specjalistę do spraw techniki dentystycznej, który nie realizuje lub nie może realizować programu szkolenia.
7. Kierownik szkolenia dokonuje potwierdzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 8 i 9, w terminie 14 dni odpowiednio od zakończenia danego roku albo odbycia szkolenia.
8. W umowie, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1, mogą zostać ustalone dodatkowe obowiązki kierownika szkolenia kierunkowego.
9. Kierownik szkolenia kierunkowego ma prawo do:
1)	udziału w egzaminie ustnym lub praktycznym wchodzącym w skład KPS w charakterze obserwatora;
2)	upoważnienia osoby, o której mowa w ust. 10, za jej zgodą, do wykonywania czynności opiekuna stażu kierunkowego.
10. Nadzór nad realizacją programu staży, wynikających z programu szkolenia kierunkowego w dziedzinie techniki dentystycznej może sprawować osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej albo osoba, posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego specjalisty do spraw techniki dentystycznej za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia, uzyskanej na podstawie dotychczasowych przepisów, zwana dalej "opiekunem stażu kierunkowego". Osoba, o której mowa w ust. 9 pkt 2, zapewnia bezpośredni nadzór nad realizacją programu staży kierunkowych, nie więcej niż 3 osób.

Art. 45. 1. Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo z innych powodów zaprzestaje prowadzenia szkolenia albo utraci akredytację, KRTD w porozumieniu z kierownikiem szkolenia i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje miejsce i termin kontynuowania szkolenia kierunkowego w skierowaniu do odbywania szkolenia kierunkowego.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku KRTD może, na wniosek specjalisty w dziedzinie techniki dentystycznej odbywającego szkolenie kierunkowego, wydać mu skierowanie do odbywania szkolenia w innej jednostce szkolącej posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe.
3. Jeżeli jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1 i 2, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia następuje po wyrażeniu zgody przez KRTD oraz właściwego konsultanta krajowego, na którego obszarze specjalista do spraw techniki dentystycznej ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, KRTD wydaje specjaliście do spraw techniki dentystycznej skierowanie do odbywania szkolenia oraz odnotowuje ten fakt w KPSK na podstawie dokumentów przekazanych przez KRTD, na obszarze, którego specjalista do spraw techniki dentystycznej odbywał dotychczas szkolenie.
5. Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru specjalisty do spraw techniki dentystycznej odbywającego szkolenie na obszarze danego województwa:
1)	w przypadku nierozpoczęcia szkolenia w terminie 3 miesięcy od daty określonej w KS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia, lub upływu czasu, w którym specjalista do spraw techniki dentystycznej zobowiązany był ukończyć szkolenie, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1 i 2;
2)	po zawiadomieniu przez kierownika szkolenia po uzyskaniu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie techniki dentystycznej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, w przypadku, gdy specjalista do spraw techniki dentystycznej odbywający szkolenie nie realizuje lub nie może realizować programu szkolenia kierunkowego;
3)	na wniosek specjalisty do spraw techniki dentystycznej odbywającego szkolenie;
4)	w przypadku niedokonania potwierdzeń, o których mowa w art. 47 ust. 6 pkt 8 i 9, w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie specjalisty do spraw techniki dentystycznej.

Art. 46. 1. Specjalista do spraw techniki dentystycznej, który ukończył szkolenie kierunkowe, może zostać dopuszczony do Egzaminu Kierunkowego Techniki Dentystycznej (EKTD).
2. Specjalista do spraw techniki dentystycznej, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie techniki dentystycznej, może wystąpić do dyrektora KRTD o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego techniki dentystycznej za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu szkolenia kierunkowego.
3. KRTD, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy specjalisty do spraw techniki dentystycznej, o którym mowa w ust. 2, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu szkolenia kierunkowego, a w przypadku uznania za równoważny w całości - podjąć decyzję o dopuszczeniu specjalisty do spraw techniki dentystycznej do EKTD.
4. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
1)	konsultant krajowy w dziedzinie techniki dentystycznej;
2)	kierownik szkolenia;
3)	przedstawiciel KRTD.
Rozdział 7
Odpowiedzialność zawodowa
Art. 47. 1. Technicy dentystyczni i specjaliści do spraw techniki dentystycznej podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej "przewinieniem zawodowym".
2. Za pracę protetyczną wykonaną na zlecenie lekarz lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej odpowiada przed pacjentem zleceniodawca.
3. Za techniczne wykonanie pracy protetycznej wykonanej na zlecenie lekarz lub innej osoby na podstawie posiadanych przez nią kwalifikacji zawodowych odpowiada technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej 
4. Odpowiedzialności zawodowej, o której mowa w ust. 1, podlegają także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujący tymczasowo i okazjonalnie zawód fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Wszystkie osoby wykonujące uzupełnienia protetyczne lub aparaty ortodontyczne mają obowiązek zgłoszenia wyrobów medycznych do URPL. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zmianami)


Przepisy karne

Art. 48. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu techniki dentystycznej, podlega grzywnie.
Art. 49. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 50. Kto bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym technik dentystyczny i specjalisty do spraw techniki dentystycznej, podlega karze grzywny.
Art. 51. Kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 52. Postępowanie w sprawach o czyny określone w art. 138 i art. 139 toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).


