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Petycja w interesie publicznym (nr 001/2021/LEKDENT) 

 

Na podstawie konstytucja RP art. 221 (Dz.U.1997.78.483) oraz art. 2 ustawy o petycjach z dnia 
11 lipca 2014 r. (Dz.U.2018.870). W interesie życia zbiorowego oraz wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 
adresatów petycji wnoszę o podjęcie inicjatywy w postaci zabranie głosu wraz z ewentualnymi 
działaniami mających na celu ochronę polskich przedstawicieli branży medycznej tj. lekarzy dentystów, 
nagminnie pomijanych w tarczach antykryzysowych w postaci minimum tzn. zwolnienia z ZUS 
dentystycznych praktyk lekarskich (PKD 86.23.Z).  

Motywacją w/w petycji jest niewspółmiernie większe ryzyko ekspozycji na czynniki zakaźne 
(COVID-19), konieczność zastosowania specjalistycznych systemów ochronnych tj. specjalistyczne 
systemy i urządzenia do dezynfekcji powietrza w gabinetach stomatologicznych, certyfikowanej 
odzieży spełniająca kryteria ochrony biologicznej (EN 14126). Ponadto informuję że branża 
stomatologiczna nie jest możliwa do zastąpienia telekonsultacją. 

 W/w petycja podyktowana jest nierównym traktowaniem branży medycznej, której celem jest 
ratowanie zdrowia i życia pacjenta, wymagających większych nakładów finansowych na 
zaawansowaną aparaturę oczyszczającą z własnych oszczędności. Ponadto zastosowanie zwolnień ZUS 
w innych branżach, w których ryzyko narażenia jest wielokrotnie niższe lub żadne jak w przypadku np. 
PKD 59.12.Z (postprodukcja video) lub przy założeniu możliwości zdalnej komunikacji także: 85.59.A 
(nauczanie języków) czy nawet branży taksówkarskiej. Jest mocno krzywdzące dla osób zajmujących 



 

się pacjentami na tzw. „pierwszej linii frontu” bowiem, praca lekarza dentysty w jamie ustnej pacjenta 
jest bezpośrednią ekspozycją na patogen.  

Jest gorzkim paradoksem dyskryminowanie zawodu lekarzy dentysty oraz wzrostu kosztów 
wynikających z pandemii spotykające się z lekceważącym wzruszeniem ramion ekip rządzących.  

 Tymczasowe zwolnienie z opłaty ZUS działalności PKD 86.23.Z spotka się z możliwością 
zapewniania pacjentom wyższego stopnia bezpieczeństwa podczas wizyty stomatologicznej oraz 
pozwoli odbudować powstałe wskutek pandemii zaległości w dostępie do wielu z oferowanych usług. 
Z całą pewnością taka decyzja pozwoli na ocalenie multum gabinetów wraz z zatrudnionym 
personelem stojących na skraju bankructwa lub zmotywowanie do zwiększonej dbałości 
o odpowiednie wyposażenie w postaci wspomnianych systemów ochronnych, na które gabinety nie 
zdołały odłożyć środków do chwili obecnej. 

 Proszę o rozpatrzenie prośby mając na uwadze dobro odbiorcy świadczeń medycznych tj. 
pacjenta a nie korzyść osobistą, gdyż ewentualne kwoty zwolnienia ZUS zapewnią możliwości 
rozwojowe lub/i ochronę przed upadkiem działalności placówek świadczących usługi 
stomatologicznych wraz z zachowaniem miejsc pracy dla obecnie zatrudnionych pracowników 
powiązanych z tymi placówkami. Pragnę także zauważyć, że placówki stomatologiczne, które pozostały 
otwarte w czasie pandemii dobrowolnie zrzekły się pomocy z innych możliwości wsparcia ponosząc 
przy tym znacznie większe wydatki niż do tej pory, jednak zasadą etyki lekarskiej jest niesienie pomocy 
co powinno spotkać się ze wsparciem ustawodawców a nie jak do tej pory przymusem bez możliwości 
rekompensat za straty wynikające m.in. z ograniczeń wykonywanych zabiegów i poniesionych kosztów. 
 
 
 

Wyrażam zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go 
obsługującego, moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy. 

 

 

 

Lek. dent. Marcin Krufczyk 

 

Załączniki:  

- Lista osób popierających petycję 

 

Otrzymują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Central ZUS, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska 

 

 

 

 

 

 

 

 


