
Komisja Stomatologiczna 
 
 Komisję Stomatologiczną ORL w Krakowie w roku 2019 tworzyło 83 
Delegatów. Przewodniczącym do maja był lek. dent. Grzegorz Wawrzeń, po 
Jego śmierci przewodniczącym KS został lek. dent. Dariusz Kościelniak.  

W pracach Okręgowej Rady Lekarskiej biorą udział lekarze dentyści: 
Robert Stępień – prezes ORL, Anna Maciąg-Brattemo, Elżbieta Wojnarowicz, 
Anna Kot, Dariusz Kościelniak – wiceprezes ORL, Tymoteusz Derebas, Grzegorz 
Jaracz. Naszymi przedstawicielami w Naczelnej Radzie Lekarskiej są Robert 
Stępień i Dariusz Kościelniak. 
 W roku 2019 odbyły się cztery posiedzenia Komisji. Dwa wyjazdowe: w 
czerwcu w Michałowicach pod Krakowem i w grudniu w Piwnicznej oraz dwa 
stacjonarne w Krakowie. W pracach Komisji brał udział prezes naszej Izby oraz 
lekarze stomatolodzy niezwiązani na co dzień z pracą na rzecz samorządu, za to 
żywo interesujący się zagadnieniami dotyczącymi wykonywania zawodu. 
 Obrady zarówno w maju, jak i grudniu poprzedzono wspomnieniami o 
zmarłych w 2019 roku naszych kolegach: Grzegorzu Wawrzeniu, Macieju 
Grodzickim. W grudniu 2018 r. odszedł od nas Leszek Jabłoński. Tematami 
posiedzeń były sprawy dotyczące nowoczesnego, zmieniającego się leczenia 
stomatologicznego, ciągle rozrastającej się wokół biurokracji, cyfryzacji w 
służbie zdrowia: e-rejestracji, e-recepty, e-skierowań, e- harmonogramów. 
Omawiano nowelizację art. 155 Kodeksu karnego, limity przyjęć na studia, 
zmiany dotyczące kształcenia podyplomowego, problematykę ochrony dobrego 
imienia lekarzy dentystów, aktualności w zakresie prawa atomowego, czy też 
zmiany dotyczące sprawozdawczości w BDO. 
 Kolejnym obszernym tematem, którym zajmowali się członkowie Komisji, 
były świadczenia stomatologiczne finansowane ze środków publicznych, czyli 
ogólnie ujmując – finansowanie tychże przez NFZ. Od lat podnosimy problem 
rażąco niskiej wyceny świadczeń stomatologicznych. Przekształcono nas w 
podmioty lecznicze i przedsiębiorstwa. Współpracując z NFZ realizujemy 
program państwa w zakresie polityki zdrowotnej, państwo wymaga od nas 
coraz więcej, nakłada nowe obowiązki, nie dając jednak nic w zamian. 
 W roku 2019 Komisja Stomatologiczna wraz ze Związkiem Lekarzy 
Dentystów - Pracodawców Ochrony Zdrowia była organizatorem dwóch 
konferencji naukowych. W maju w Krasiczynie oraz w październiku w Rytrze. Na 
obu konferencjach omawiano zagadnienia związane ze stomatologią, jak 
również medycyną ogólną.  

W Rytrze Nagrodę im. Andrzeja J. Fortuny odebrała prof. Jolanta Pytko- 
Polończyk. W tym samym dniu odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 



Gloria Medicinae wręczono w Warszawie prezesowi ORL w Krakowie Robertowi 
Stępniowi – pierwszemu w historii tych odznaczeń lekarzowi dentyście.  
 Tradycją już wieloletnią jest bliska współpraca naszej Komisji z izbami 
dentystycznymi słowacką i czeską. Wymiana poglądów na temat pracy 
samorządowej, jak i zawodowej sprzyja szerszemu spojrzeniu na wiele 
problemów. 
 W roku 2019 odbyło się 6 szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego, co 
warto podkreślić - z dobrą frekwencją i pozytywnymi opiniami uczestników. 
 
 

 Dariusz Kościelniak 
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL 

 
 


