Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi,
Warszawa, 10 czerwca 2010 roku

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Chirurgów Głowy i Szyi, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2010 roku w Warszawie, w
trakcie trwania XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i
Szyi oraz IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, w dniu następnym
po Walnym Zebraniu Delegatów, obecni byli wszyscy Członkowie nowowybranego Zarządu:
Przewodniczący – Prof. Kazimierz Niemczyk, Przewodniczący Elekt – Prof. Czesław
Stankiewicz, Sekretarz – Dr n.med. Piotr Chęciński, Skarbnik – Dr n.med. Paweł Dobrzyński,
Członkowie Zarządu – Prof. Maciej Misiołek, Prof. Marek Rogowski, Prof. Jacek Składzień, Dr
hab. Bożena Wiskirska-Woźnica, Dr hab. Beata Zielnik-Jurkiewicz oraz Przewodniczący
Zarządu Głównego poprzedniej kadencji – Prof. Tomasz Durko.
Na wstępie Prof. Kazimierz Niemczyk powitał przybyłych na zebranie oraz podziękował
poprzedniemu Zarządowi za ogromny wysiłek i wkład pracy podczas całej kadencji oraz za
przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się dnia
poprzedniego, tj. 9 czerwca 2010 roku.
Następnie Prof. Tomasz Durko, Past President PTORL podziękował swoim
współpracownikom w Zarządzie Głównym za pracę i spotkania w minionym okresie oraz
życzył nowemu Zarządowi owocnej pracy, wytrwałości i realizacji zamierzeń.
W dalszej części spotkania, obecny Przewodniczący, Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił w
skrócie najważniejsze problemy i sprawy, którymi powinien zająć się Zarząd Główny,
zaznaczając jednocześnie, iż obecne zebranie ma za zadanie zasygnalizowanie Członkom
Zarządu najważniejszych spraw i priorytetów, na które należy zwrócić szczególną uwagę
podczas pracy Zarządu. Są to:
1. Zdyscyplinowanie Przewodniczących Oddziałów terenowych do zweryfikowania list
członków pod kątem nieopłacania składek członkowskich i dostarczenie tych list w
możliwie szybkim terminie Zarządowi Głównemu. Oddziały terenowe powinny
również uaktualnić listy członków honorowych i członków emerytowanych, co w
sposób znaczący ułatwi organizację przyszłego Walnego Zebrania Delegatów.
2. Należy zorganizować spotkanie z Kierownikami Kliniki Otolaryngologicznych, na
którym powinno się ustalić główne priorytety działania w szerokim pojęciu oraz
zasady współpracy z Zarządem Głównym.

3. Ze względu na brak jednomyślności w sprawie zmian statutowych i znaczny nakład
pracy nad ich przygotowaniem, należy rozważyć zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy
i Szyi, poświęconego tylko sprawom związanym ze zmianami statutowymi.
4. Jednym z priorytetowych zadań Zarządu w nadchodzącej kadencji powinno być
ustalenie systemu kodowania zabiegów operacyjnych i weryfikacja kwalifikacji
procedur medycznych – powyższe sprawy należy rozwiązać w ścisłej współpracy z
Kierownictwem Klinik Otolaryngologicznych oraz Specjalistami Krajowymi .
5. W celu realizacji powyższych zamierzeń należy wyznaczyć z Zarządu osobę do stałego
kontaktu ze Specjalistami Krajowymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.
6. Należy zastanowić się jak rozwiązać współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
obecny Zarząd powinien sporządzić listę spraw priorytetowych, do których należy
zaliczyć określenie i wyznaczenie nowych procedur medycznych z jednoczesnym
wycofaniem starych, a także:
7. weryfikacja programów szkoleniowych w otolaryngologii
8. związane z powyższym działania zmierzające do przygotowania specjalizujących się
do egzaminu europejskiego
9. przygotowanie zjazdów szkoleniowych, związanych ściśle z programem szkolenia do
specjalizacji; konferencje szkoleniowe powinny odbywać się raz w roku, pomiędzy
zjazdami naukowymi naszego Towarzystwa. Dochód z konferencji czy zjazdu
szkoleniowego powinien zasilić budżet Towarzystwa.
10. Prof.Kaziemierz Niemczyk podkreślił, że ciężar organizacji zjazdu szkoleniowego
powinien spoczywać na Zarządzie Głównym PTORL, a w celu realizacji spotkań
szkoleniowych należy powołać biuro organizacyjne, zajmujące się powyższymi
kongresami
11. z działalnością biura organizacyjnego kongresu wiąże się konieczność „założenia”
działalności gospodarczej, a co za tym idzie konieczność opodatkowania
12. Sprawą priorytetową powinno być również przygotowanie podręcznika
otolaryngologii w oparciu o europejski program specjalizacji
Wolnych wniosków ze strony uczestników spotkania nie było. Wszyscy jednomyślnie uznali,
iż przedstawione przez Przewodniczącego problemy są niesłychanie istotne i powinny być
rozwiązane przez obecny Zarząd, jednak wymagają przemyślenia i ewentualnej dyskusji na
następnym spotkaniu.
Ze względu na wagę wymienionych spraw oraz to, iż jest to pierwsze, „robocze”
spotkanie Zarządu Głównego, Przewodniczący zgodził się, że powyższe propozycje

wymagają niesłychanie rozsądnego rozważenia i przedyskutowania ich na następnym
posiedzeniu Zarządu, którego termin wstępnie ustalono na 8 października 2010 roku.
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