
 
LIDERZY STOMATOLOGII 

Ranking najbardziej wpływowych osób polskiej stomatologii („Ranking”) 
REGULAMIN 

 
1. Organizatorem Rankingu jest EXACTUS Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski sp. jawna z siedzibą w Łodzi 90-

418, ul. Kościuszki 17, NIP: 725 001 46 79 KRS: 0000090731 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział 
KRS („Organizator”). 

2. Ranking najbardziej wpływowych osób polskiej stomatologii to pierwszy tego typu ranking w Polsce, do 
utworzenia, którego zaproszone zostały najważniejsze organizacje branżowe, uczelnie kształcące lekarzy 
dentystów lub techników dentystycznych oraz media branżowe. Ranking będzie tworzony i prezentowany 
cyklicznie w ramach kolejnych edycji Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE.  

3. Celem Rankingu jest uhonorowanie osób, które mają znaczący wpływ na rozwój polskiej stomatologii. 
Ranking pozwoli na wskazanie osób z szeroko pojętej branży stomatologicznej stojących za inicjatywami i 
działaniami unowocześniającymi stomatologię w ujęciu klinicznym, naukowym, technologicznym czy 
społecznym.  

4. Ranking składa się z 2 etapów: Etap 1.: Nominowanie kandydatów; Etap 2.: Głosowanie online. 
5. Wszystkie etapy Rankingu odbywają się drogą elektroniczną; Etap 1. za pomocą Formularza Zgłoszenia 

Nominowanych (wzór Formularza stanowi Załącznik 3 do Regulaminu), wysyłanego na adres Organizatora: 
liderzy@cede.pl, zaś Etap 2. w drodze głosowania online. Nie planowane są fizyczne obrady Jury.  

6. Do Rankingu mogą zostać nominowane tylko osoby fizyczne („Nominowani”), działające w i dla branży 
stomatologicznej, m. in.: 
- lekarze dentyści 
- technicy dentystyczni 
- higienistki stomatologiczne 
- asystentki stomatologiczne 
- właściciele praktyk stomatologicznych 
- managerowie placówek stomatologicznych 
- pracownicy dydaktyczni i naukowi 
- przedstawiciele mediów 
- studenci 
- przedstawiciele firm stomatologicznych oraz świadczących usługi dla sektora stomatologicznego mający 
istotny wpływ na jego rozwój (producenci, dystrybutorzy, organizatorzy, szkoleniowcy etc.). 

7. W Rankingu oceniana będzie działalność Nominowanych za okres od stycznia 2020 r. do czerwca  
2021 r. 

8. Do Nominowania oraz Głosowania w Rankingu zostaje powołane Jury, które składa się z Podmiotów spośród 
Stowarzyszeń i Towarzystw stomatologicznych; Wydziałów dentystycznych uczelni medycznych oraz Redakcji 
mediów stomatologicznych. Lista Podmiotów zaproszonych w skład Jury („Podmioty”) stanowi Załącznik 1 do 
Regulaminu.  

9. Organizator wysyła pismo zapraszające do Jury wszystkim Podmiotom wskazanym w Załączniku 1. Podmioty, 
które prześlą na adres mailowy Organizatora Formularz Zgody Członkostwa w Jury (Załącznik 2) wejdą w skład 
Jury. Organizator nie wchodzi w skład Jury.  

10. Organizator zaprasza Podmioty do składu Jury, ale nie wpływa na tryb ich pracy i organizacji przy 
Nominowaniu i Głosowaniu, z jednym zastrzeżeniem, że w imieniu każdego z Podmiotów wchodzące w skład 
Jury głosować można tylko raz. Podmiot może zadecydować, czy decyzje będą podejmowane jednoosobowo, 
czy kolegialnie, w drodze wewnętrznej dyskusji czy głosowania albo w dowolnie przyjęty sposób. 

11. Podczas Etapu 1 i 2 Jury ocenia kandydatów wg następujących kryteriów („Kryteria oceniania”): 
a) Osiągniecia. 
b) Wpływ na środowisko stomatologiczne. 
c) Wpływ na opinię publiczną. 
d) Promocja zdrowia jamy ustnej w skali społecznej. 
12. Etap 1: Nominowanie kandydatów: Każdy z Podmiotów wchodzących w skład Jury przesyła do Organizatora 

listę zawierającą nazwiska 10 Nominowanych nadając im jednocześnie punkty od 1 do 10. Przy przyznawaniu 



punktów należy kierować się Kryteriami oceniania. Ocena przyznawana jest całościowo, a nie oddzielnie za 
każde Kryterium, tj. Nominowany otrzymuje jedną ocenę od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza najwięcej) i dana 
ocena może zostać przyznana tylko jednemu Nominowanemu. Każda nominacja poparta jest krótkim 
uzasadnieniem. Formularz Zgłoszenia Nominowanych stanowi Załącznik 3 do Regulaminu. Podmiot 
wchodzący w skład Jury może nominować osobę będącą członkiem danego Podmiotu, zatrudnioną przez 
dany Podmiot czy z nim współpracującą. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę. 

13. Etap 1. kończy się przygotowaniem listy Nominowanych ułożonej wg punktacji przyznanej w Etapie 1. Osoby z 
tą samą liczbą punktów umieszczane są zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk. Punkty uzyskane w Etapie 
1. sumowane są z punktami przyznanymi w Etapie 2. W Etapie 2. brani są pod uwagę wszyscy Nominowani w 
Etapie 1, nie więcej jednak niż 100 osób z najwyższą liczbą punktów. 

14. Etap 2: Jury ocenia Nominowanych wg Kryteriów oceniania, wg każdego z kryteriów z osobna, przyznając 
każdemu z Nominowanych punkty od 0 do 5, gdzie 5 oznacza najwięcej. 
Etap 2. przebiega w formule głosowania online. 

15. Głosowanie jest tajne. Do opinii publicznej nie jest podawana informacja o tym jak głosowały poszczególne 
Podmioty wchodzące w skład Jury ani ile punktów Nominowani uzyskali w poszczególnych kategoriach.  

16. Podmiot wchodzący w skład Jury może głosować na Nominowanych będących członkami tego Podmiotu, 
zatrudnionych przez dany Podmiot czy z nim współpracujących. 

17. Po zakończeniu głosowania, do punktów uzyskanych przez Nominowanego w Etapie 2. dopisywane są punkty 
z Etapu 1. i na tej podstawie układania jest lista rankingowa (Laureaci). W przypadku uzyskania tej samej 
liczby punktów przez Nominowanych decyduje liczba punktów uzyskana wg kryterium Osiągnięcia. W 
przypadku takiej samej liczby punktów przyznanych wg kryterium Osiągnięcia decyduje kryterium: Wpływ na 
środowisko stomatologiczne. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przyznanych wg kryterium 
Wpływ na środowisko stomatologiczne decyduje kryterium: Wpływ na opinię publiczną. W przypadku 
uzyskania tej samej liczby punktów przyznanych tego kryterium Wpływ na opinię publiczną decyduje 
kryterium: Promocja zdrowia jamy ustnej w skali społecznej. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów 
wg kryterium Promocja zdrowia jamy ustnej w skali społecznej decyduje liczba punktów otrzymanych w 
Etapie 1. W przypadku takiej samej liczby punktów Nominowani uzyskują tą samą pozycję na liście 
rankingowej. 

18. W sprawach spornych decyduje Organizator. 
19. Wyniki Rankingu ogłaszane są podczas CEDE 2021 w Łodzi. Każdy z Laureatów otrzymuje pamiątkowy 

dyplom, a 10 Laureatów z najwyższą liczbą punktów statuetkę. Wyniki Rankingu zostaną przekazane do opinii 
publicznej poprzez stronę internetową Organizatora oraz poprzez dystrybucję informacji prasowej do 
mediów. 
 

 


