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Warszawa, dnia 3 października 2020 r.  

 

 

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – 

Chirurgów Głowy i Szyi, Warszawa 03.10.2020 

 

 

W dniu 3 października 2020 r. w Warszawie w sali konferencyjnej hotelu Novotel przy ul. 

Marszałkowskiej 94/98, przed rozpoczęciem XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, które z uwagi na pandemię COVID-

19 zostało przeprowadzone w formie transmisji online. 

Otworzył je w drugim terminie, o godz. 12.15 Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi prof. dr hab. n. med. Jarosław 

Markowski. Przedstawiciel firmy MWC sp. z o.o., obsługującej transmisję zebrania, zaprezentował 

elektroniczny sposób głosowania i przeprowadził dwa próbne głosowania. 

Przewodniczący Zarządu Głównego na Przewodniczącą Walnego Zebrania zaproponował dr hab. n. 

med. Annę Rzepakowską. Delegaci w głosowaniu tajnym  przyjęli tę kandydaturę (55 głosów za, 1 - 

przeciw, 1 - wstrzymujący się). Powołana przewodnicząca zebrania ze względu na wyjątkowy czas 

pandemii, skutkujący odmiennym charakterem Zebrania Walnego w formie online, zgłosiła wniosek 

formalny o poparcie w głosowaniu jawnym następujących zmian w dotychczas obowiązującym 

regulaminie obrad Walnego Zebrania:  

• Paragraf 5. Punkt 4. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i decyzji Zarządu 

Głównego PTORL ChGiSz o przeprowadzeniu Walnego Zebrania w formie online obecność 

delegata jest potwierdzana zalogowaniem się na indywidualne konto. 

• Paragraf 10, Punkt 3, podpunkt 1. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i 

decyzji Zarządu Głównego PTORL ChGiSz o przeprowadzeniu Walnego Zebrania w formie 

online Komisje Zebrania mogą być jednoosobowe, a wybrany członek  pełni funkcję 

przewodniczącego Komisji.  
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• Paragraf 10, Punkt 5, podpunkt 1. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i 

decyzji Zarządu Głównego PTORL ChGiSz o przeprowadzeniu Walnego Zebrania w formie 

online i wyboru jednego członka Komisji, podejmuje ona uchwały jednoosobowo. 

• Paragraf 34, Punkt 1, podpunkt 1. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i 

decyzji Zarządu Głównego PTORL ChGiSz o przeprowadzeniu Walnego Zebrania w formie 

online, głosowanie tajne odbywające się za pomocą systemów teleinformatycznych może być 

nadzorowane przez jednoosobową Komisję Skrutacyjną. 

Delegaci w głosowaniu jawnym  przyjęli zaproponowane zmiany regulaminu Walnego Zebrania (55 

głosów za, 0 - przeciw, 2 - wstrzymujące się). 

Przewodnicząca Walnego Zebrania zaproponowała na swojego zastępcę̨ dr n. med. Piotra 

Chęcińskiego oraz dwóch sekretarzy: dr n.med. Magdalenę Arcimowicz oraz dr n. med. Jacka 

Sokołowskiego. Delegaci w głosowaniu jawnym kandydatury te przyjęli (60 głosów – za, 0 – przeciw, 

1 – wstrzymujący się). Następnie delegaci przegłosowali i przyjęli uchwałę o przyjęciu regulaminu 

Walnego Zebrania Delegatów (załącznik nr 1) (59 głosów – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się) 

oraz uchwałę o porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów (załącznik nr 2) (60 głosów – za, 0 – 

przeciw, 0 – wstrzymujące się̨ ).  

W wyniku kolejnych głosowań́ wybrano następujące komisje:  

1. Komisja Mandatowo-Wyborcza w składzie: dr hab.n. med. Tomasz Gotlib – (55 głosów – za, 

0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).  

2. Komisja Regulaminowa w składzie: dr n. med. Patryk Hartwich (54 głosy – za, 2 – przeciw, 2 

– wstrzymujące się).  

3. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: dr hab. n. med. Anna Bartochowska (56 głosów – 

za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące się).  

4. Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz  (54 głosów za – 0 – 

przeciw, 3 – wstrzymujących się).  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej  dr hab. n. med. Tomasz Gotlib, który 

potwierdził ważność Walnego Zebrania Delegatów uprawnionego do dokonywania wyborów i 

podejmowania uchwał w związku z obecnością ̨ w drugim terminie 66 delegatów na 200 

uprawnionych.  

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków dr hab. n. med. Anna Bartochowska zwróciła się z 

prośbą o składanie wniosków do Komisji za pośrednictwem komunikatora tylko pisemnie, zgodnie z 

regulaminem.  

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań:  
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• z działalności ustępującego Zarządu Głównego, przedstawione przez prof. dr hab. n. med. 

Jarosława Markowskiego (załącznik nr 3),  

• redaktora naczelnego Otolaryngologii Polskiej prof. dr hab. n. med. Dariusza Jurkiewicza 

(załącznik nr 4),  

• redaktora naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego, prof. dr hab. n. med. 

Kazimierza Niemczyka (załącznik nr 5)  

• z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione przez dr hab. n. med. Tomasza 

Gotliba (załącznik nr 6) 

 skarbnika, złożone przez prof. dr hab. n. med. Pawła Burduka (załącznik nr 7),  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Delegaci przyjęli powyższe sprawozdania :  

• z działalności Zarządu Głównego (55 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące)  

• redaktora naczelnego Otolaryngologii Polskiej prof. dr hab. n. med. Dariusza Jurkiewicza (56 

głosy – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się)  

• redaktora naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego, prof. dr hab. n. med. 

Kazimierza Niemczyka (56 głosów – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się)  

• komisji rewizyjnej (56 głosów – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się)  

• skarbnika Zarządu Głównego (55 głosów – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się)  

 

Następnie Delegaci przyjęli uchwałę̨ o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu 

(58 głosy – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się̨ ).  

Następnie ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski 

przedstawił kandydaturę prof. dr hab. n. med. Jacka Składzienia, członka honorowego Towarzystwa,  

do pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego.  

W głosowaniu tajnym Delegaci wybrali prof. dr hab. n. med. Jacka Składzienia na Przewodniczącego 

Zarządu Głównego (56 głosów – za, 1 – przeciw, 3– wstrzymujące się̨ ). 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski na funkcję Przewodniczącego Elekta zaproponował 

kandydaturę dr hab. n. med. Tomasza Zatońskiego, kierownika Kliniki Laryngologii we Wrocławiu, 

który wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Elekta. Kandydatura została 

zaakceptowana przez Delegatów w trakcie głosowania (48 głosów – za, 5 – przeciw, 5 – 

wstrzymujących się̨ ).  

Nowy Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił kandydaturę dr hab. n.med. Antoniego 

Bruzgielewicza z Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu 
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Medycznego na sekretarza Zarządu Głównego. W tajnym głosowaniu delegaci wybrali dr hab. n.med. 

Antoniego Bruzgielewicza na sekretarza (56 głosów – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzymujące się̨). 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski zaproponował kandydaturę prof. dr hab. n. med. Pawła 

Burduka na skarbnika. Delegaci wybrali w wyborach tajnych skarbnika –prof. dr hab. n. med. Pawła 

Burduka (60 głosów – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzymujący się̨ ).  

Następnie Delegaci głosowali nad kandydaturami członków Zarządu Głównego:  

- prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka  

- prof. dr hab. n.med. Lidia Zawadzka – Głos  

- dr n.med. Katarzyna Amernik  

- dr hab.n. med. Bogusław Mikaszewski 

- prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski 

- prof. dr hab. n. med . Jurek Olszewski 

W głosowaniu tajnym Delegaci wybrali członków Zarządu Głównego w składzie: Prof. dr hab. n. 

med. Małgorzata Wierzbicka – 49 głosów za,  Prof. dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos – 45 głosów 

za,  dr n. med. Katarzyna Amernik – 45 głosów za,  dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski – 50 

głosów za, Prof. dr hab. n. med.  Jarosław Markowski – 47 głosów za. 

Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski z liczbą 24 głosów za; nie został wybrany członkiem Zarządu 

Głównego.  

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Walnego Zebrania zaproponowała kandydatury: dr hab. n. med. Michała Karlika,  dr 

hab. n. med. Tomasz Gotliba oraz dr n.med. Wojciecha Domki, którzy pełnili funkcję członków 

Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2020.  W głosowaniu tajnym Delegaci poparli 

zgłoszone kandydatury: dr n. med. W. Domka – 50 głosów za, dr hab. n. med. T. Gotlib  – 50 głosów 

za, dr hab. n. med. M. Karlik – 51 głosów za.  

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Członkostwa Honorowego.  

Przewodnicząca Walnego Zebrania zaproponowała kandydatury członków pełniących funkcję w 

kadencji 2018-2020: Prof. dr hab. n. med. Jana Pilcha, Prof. dr. hab. n. med. Witolda Szyftera, Prof. dr 

hab. n. med. Dariusza Jurkiewicza. Delegaci wybrali skład Komisji ds. Członkostwa Honorowego w 

składzie: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz – 50 głosów za, Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch – 50 

głosów za, Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter – 48 głosów za.  

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana 

Miodońskiego. Przewodnicząca Walnego Zebrania zaproponowała kandydatury dwóch członków 

pełniących funkcję w kadencji 2018-2020: Prof. dr hab. n. med. Ewy Osuch-Wójcikiewicz oraz Prof. 
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dr hab. n. med. Marka Rogowskiego. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski zgłosił kandydaturę dr 

n. med. Jacka Kozakiewicza. Delegaci wybrali Komisję ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego     

w składzie: prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz - 55 głosy za, prof. dr hab. n. med. Marek 

Rogowski  – 45 głosów za, dr n. med. Jacka Kozakiewicz – 44 głosy za.  

            Przeprowadzono następnie głosowanie w sprawie miejsca kolejnego zjazdu krajowego. 

Głosowano nad kandydaturą Wrocławia – miejsca pracy Przewodniczącego Elekta. Delegaci poparli 

wybór Wrocławia w głosowaniu jawnym (51 głosów – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzymujące się̨ ).  

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dr hab. n. med. Anna 

Bartochowska przedstawiła wnioski zgłoszone przez Delegatów:  

1. Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz zgłosiła apel do Redaktorów Naczelnych 

Otolaryngologii Polskiej i Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego  o umieszczenie w 

w/w czasopismach sekcji historycznej  uwzględniającej wspomnienia o zasłużonych 

otolaryngologach.  

Prof. Kazimierz Niemczyk wyraził swoją aprobatę dla zgłoszonej propozycji, jednocześnie 

informując, że wszystkie dotychczas zgłoszone do Redakcji Polskiego Przeglądu 

Otorynolaryngologicznego artykuły o tematyce historycznej zostały opublikowane. 

W dyskusji apel Pani Profesor poparł również dr hab. n. med. Michał Karlik, który podkreślił, 

że na stronie internetowej PTORL prowadzona jest baza członków honorowych Towarzystwa 

z zamieszczonymi krótkimi informacjami, a dodatkowe odwołanie do rubryki czasopisma 

byłoby bardzo przydatne.  

Głosu poparcia dla apelu prof. Ewy Osuch-Wójcikiewicz udzielił również w dyskusji dr Jacek 

Kozakiewicz. 

2. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka zgłosiła apel do ZG PTOL o objęcie patronatem 

tematycznie zebranych, wieloośrodkowych badań naukowych w kraju.  

3. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk zgłosił wniosek o powołanie Komitetu Naukowego 

dla przyszłych Zjazdów Krajowych w składzie: przewodniczący – elekt Zarządu Głównego,  

trzech członków Zarządu Głównego, przewodniczący Stowarzyszenia Kierowników Klinik 

Uniwersyteckich; wszystkie decyzje w sprawie przebiegu i organizacji zjazdu podejmowane 

są na spotkaniach Komitetu na zasadzie konsensusu lub w wyniku głosowań. 

W uzasadnieniu dla zgłoszenia w/w wniosku prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk podał 

duże obciążenie logistyczne i merytoryczne dla jednego ośrodka akademickiego przy 

organizacji Zjazdu Krajowego. Głos poparcia dla wniosku wyraził w dyskusji prof. dr hab. 

n.med. Jacek Składzień, który odwołując się do własnych doświadczeń z organizacji Zjazdu 

Krajowego uważa, że powołanie Komitetu Naukowego znacznie wspomogłoby organizację 

tego istotnego wydarzenia.  
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Przewodnicząca Zabrania  zwróciła się do Mecenasa Filipa Niemczyka z prośbą o opinię 

prawną dotyczącą formalnej poprawności wniosku. W ocenie prawnej  wniosek nie budził 

zastrzeżeń.  

4. dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz zgłosił apel do ZG PTOL o wydanie jubileuszowego 

medalu z okazji 100-lecia PTOL. 

W dyskusji nad apelem  dr hab. n. med. Antoniego Bruzgielewicza głos zabrał dr Jacek 

Kozakiewicz, który poparł pomysł uczczenia jubileuszu, ale zaproponował inną formę, np. 

statuetki. Dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz nie wyraził zgody na zmianę treści 

zgłoszonego wniosku. 

 

Przeprowadzono jawne głosowania nad każdym zgłoszonym apelem i wnioskiem, w wyniku 

których  Zebranie Delegatów przyjęło je  następującą ilością głosów: 

1. Apel do Redaktorów Naczelnych Otolaryngologii Polskiej i Polskiego Przeglądu 

Otorynolaryngologicznego  o umieszczenie w w/w czasopismach sekcji historycznej  

uwzględniającej wspomnienia o zasłużonych otolaryngologach – 34 głosy za, 5 

wstrzymujących się, 2 przeciw.  

2. Apel do ZG PTOL o objęcie patronatem tematycznie zebranych, wieloośrodkowych 

badań naukowymi w kraju – 41 głosów za, 2 wstrzymujących się, 0 przeciw.  

3. Wniosek o powołanie Komitetu Naukowego dla przyszłych Zjazdów Krajowych w 

składzie: przewodniczący – elekt ZG, trzech członków zarządu, przewodniczący 

Stowarzyszenia Kierowników Klinik Uniwersyteckich; wszystkie decyzje w sprawie 

przebiegu i organizacji zjazdu podejmowane są na spotkaniach Komitetu na zasadzie 

konsensusu lub w wyniku głosowań – 39 głosów za, 4 wstrzymujących się, 3 przeciw. 

4. Apel do ZG PTOL o wydanie jubileuszowego medalu z okazji 100-lecia PTOL – 39 

głosów za, 7 wstrzymujących się, 0 przeciw. 

 

Walne Zebranie zakończyło się̨ wystąpieniami nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu 

Głównego oraz Przewodniczącego Elekta.  

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów podziękował zebranym za obecność i 

czynne uczestnictwo.   

Do sprawozdania dołączono:  

• Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (załącznik nr 1).  
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• Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (załącznik nr 2).  

• Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Głównego (załącznik nr 3).  

• Sprawozdanie redaktora naczelnego Otolaryngologii Polskiej (załącznik nr 4).  

• Sprawozdanie redaktora naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego 

(załącznik nr 5) 

• Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 6)  

• Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego (załącznik nr 7) 

• Wydruki wyników wszystkich przeprowadzonych elektronicznie głosowań́ w czasie Walnego 

Zebrania Delegatów (załącznik nr 8).  

• Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Delegatów (zał. nr 9).  

• Protokół komisji Uchwał i Wniosków (załącznik nr 10).  

• Listę obecności Delegatów Walnego Zebrania (załącznik nr 11).  

 

 

 

Przewodnicząca Walnego Zebrania Delegatów  

Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska 

Z-ca Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów  

Dr n. med. Piotr Chęciński 

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów  

Dr n. med. Magdalena Arcimowicz 

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów  

Dr n. med. Jacek Sokołowski 


