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Wykaz interpelacji i zapytań poselskich Zbigniewa Girzyńskiego  

z zakresu stomatologii  

(w szczególności uprawnień techników dentystycznych  

i zasad wykonywania protez dentystycznych)  

złożonych w okresie 29 sierpnia 2012 r. a 22 listopada 2012 r. 

 

 

Interpelacje: 

 

1. interpelacja nr 8245 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uprawnień 

zawodowych technika dentystycznego w sprawie zezwolenia technikom 

dentystycznym na samodzielne wykonywanie ruchomych protez 

dentystycznych, bez pośrednictwa lekarza dentysty 

 
odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z 4 i 5 października 
2012 r. 

 

2. interpelacja nr 8246 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie w sprawie gwarancji 

na usługi stomatologiczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz 

sprzedawcy 

 

odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z 2 października 2012 r. 

 

3. interpelacja nr 8248 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie w sprawie gwarancji 

na protezy dentystyczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz 

sprzedawcy 

 

odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z 2 października 2012 r. 

 

4. interpelacja nr 10336 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie w sprawie 

wprowadzenia w szkołach policealnych dodatkowych zajęć z pobierania 

wycisków anatomicznych i czynnościowych protez dentystycznych 

 

odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej 
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5. interpelacje nr 11492 – 11515 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie 

działania Komisji Stomatologicznej poszczególnych oil 

 

odpowiedzi Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. 

 

6. interpelacja nr 11517 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie kontroli punktów 

edukacyjnych zdobywanych przez lekarzy dentystów 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. 

 

7. interpelacja nr 11518 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uprawnień techników 

dentystycznych do samodzielnego wykonywania protez w zakresie 

podstawowej protetyki w niektórych krajach UE 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2012 r. 

 

8. interpelacja nr 12140 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny akrylanowych 

protez dentystycznych jako wyrobu medycznego przez Agencję Oceny 

Technologii Medycznych 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 8 stycznia 2013 r. i odpowiedź uzupełniająca 

 

9. interpelacja nr 12141 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zgodnego z prawem 

wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 8 stycznia 2013 r. 

 

10. interpelacja nr 12142 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie projektu ustawy o 

niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w 

innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 7 stycznia 2013 r. 

 

11. interpelacja nr 12155 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie konieczności 

zgłaszania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych wyrobów medycznych wytwarzanych 

przez techników dentystycznych 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 8 stycznia 2013 r. 
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Zapytania: 

 

12. zapytanie nr 2330 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału 

wynagrodzenia za wykonanie protezy dentystycznej refundowanej przez NFZ 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 29 listopada 2012 r. 

 

13. zapytanie nr 2331 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustawy o wyrobach 

medycznych dotyczącej techników dentystycznych 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 14 listopada 2012 r. 

 

14. zapytanie nr 2525 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obowiązków lekarzy 

dentystów przy wykonywaniu protez dentystycznych 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2012 r. 

 

15. zapytanie nr 2657 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyjaśnienia definicji 

wyrobu wykonanego na miarę 

 

odpowiedź Ministra Zdrowia z 7 stycznia 2013 r. 

 
  

Opracował: 

 

Marek Szewczyński 


