
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi 

Warszawa, 23 września 2010 roku 

 

   Na drugim w kadencji posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, które odbyło się w dniu 23 września 2010 

roku w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, 

przy  

ul. Banacha 1a obecni byli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Mecenas Witold 

Preiss oraz Dr Michał Karlik. 

1. Po powitaniu zebranych, Przewodniczący Zarządu Prof. Kazimierz Niemczyk 

usprawiedliwił nieobecność na zebraniu Prof. Jacka Składzienia oraz Prof. Macieja Misiołka, 

przedstawiając pisma, które od Nich wpłynęły. 

2. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu, 

wszyscy uczestniczący w zebraniu zgodzili się, iż protokóły z zebrań Zarządu powinny 

ukazywać się na stronie internetowej naszego Towarzystwa oraz w „Otolaryngologii 

Polskiej”, a także powinny być gromadzone w dokumentacji Zarządu. Po jednogłośnym 

przyjęciu sprawozdania, również jednogłośnie ustalono, że następne zebrania Zarządu 

powinny być nagrywane, co ułatwi znacznie pracę Zarządowi. Sprawozdania z zebrań 

powinny być również przesyłane drogą mailową oddziałom terenowym Towarzystwa.  

3. Po przedstawieniu programu szczegółowego obecnego Zebrania Zarządu i 

przedyskutowaniu propozycji zasad uczestnictwa przedstawiciela Zarządu Głównego PTORL 

w Zjazdach i Sympozjach, ustalono, że na następne zebranie projekt odnośnej uchwały 

przygotują Prof. Czesław Stankiewicz i Dr Paweł Dobrzyński. Ustalono również, że 

reprezentantami Zarządu Głównego na Zjazdach powinni być – obecny Przewodniczący 

Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz Niemczyk oraz Przewodniczący – elekt – Prof. Czesław 

Stankiewicz, a w przypadku niemożności Ich uczestnictwa – osoba z Zarządu Głównego, 

wyznaczona przez Przewodniczącego.  

4. Przewodniczący ZG przedstawił następnie sprawozdanie z XLIV Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz IV Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Chirurgów Postawy Czaszki, które odbyły się w dniach 9-12 czerwca w 

Warszawie oraz sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL. Oba sprawozdania 

zostały jednogłośnie przyjęte.  

5. W dyskusji nad wnioskami z Walnego Zebrania, przyjęto następujące postanowienia: 

    - upoważniono Prof. Jacka Składzienia do przygotowania apelu do Ministra Zdrowia, 

dotyczącego weryfikacji zasad odbywania kształcenia podyplomowego i specjalistycznego 

    - zaakceptowano, przedstawioną przez Przewodniczącego ZG, propozycję konieczności 

przesłania do Ministerstwa Zdrowia, Centrali i Oddziałów Regionalnych Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz do Izb Lekarskich, informacji o składzie nowego Zarządu oraz prośbę 

o konsultowanie wszelkich działań dotyczących naszego środowiska z Zarządem Głównym 

PTORL. Jako przedstawiciela Zarządu Głównego do ścisłych kontaktów z NFZ i współpracy 

z Konsultantami Krajowymi wyznaczono Prof. Jacka Składzienia. Należy również 

spowodować regularne spotkania przedstawiciela Zarządu Głównego z Konsultantami 

Krajowymi z zakresu audiologii, foniatrii oraz laryngologii dziecięcej. Komisja złożona z 

powyższych osób powinna ustalić formy współpracy, organizować systematyczne spotkania, 

a ustalenia przekazywać do wiadomości Zarządu Głównego. Propozycję tę jednogłośnie 

przyjęto.  

6. Zaocznie (nieobecny na zebraniu) zobligowano Prof. Macieja Misiołka do ostatecznego 

wyjaśnienia wszystkich spraw i wątpliwości związanych z wydaniem „Słownika 

biograficznego” oraz pozyskaniem praw autorskich. W powyższym wyraził chęć pomocy  



Dr Michał Karlik. Zobowiązano również Prof. Macieja Misiołka do pozyskania i archiwizacji 

dokumentów z poprzednich Zarządów Głównych PTORL.  

7. Po przedyskutowaniu propozycji z Walnego Zebrania, przedstawionej przez Prof.. 

Tomasza Durko, dotyczącej ewentualnego zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Delegatów poświęconego zmianom i nowelizacji Statutu PTORL – większością głosów tę 

propozycje odrzucono.  

8. Ustalono, że stroną internetową Towarzystwa będzie nadal zajmował się Dr Michał Karlik, 

pod nadzorem Przewodniczącego ZG oraz przygotuje On analizę kosztów, związanych z 

reklama firm na stronie internetowej. 

9. Wszyscy uczestnicy zebrania zgodzili się, że istnieje potrzeba organizowania Zjazdów 

Szkoleniowych  z zakresu otolaryngologii, pod patronatem Zarządu Głównego.  Zasadą takich 

zjazdów powinno być doskonalenie umiejętności praktycznych, zaś ich tematyka powinna 

korelować z programami szkoleniowymi. Termin pierwszego zjazdu zaplanowano na 18-19 

listopada 2011 roku, a jako osobę odpowiedzialną za jego organizację wyznaczono Prof. 

Marka Rogowskiego jako Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, zaś Prof. 

Kazimierza Niemczyka jako Przewodniczącego Komitetu Naukowego. Formuła Zjazdu, 

planowany program i główne ramy organizacyjne mają być przygotowane do następnego 

zebrania ZG.  

10. Następnie przedyskutowano konieczność weryfikacji programów szkoleniowych z 

zakresu otolaryngologii pod kątem specjalizacyjnego egzaminu europejskiego. 

Przygotowaniem wytycznych w tym zakresie zajmą się Doc. Bożena Wiskirska-Woźnica oraz 

Prof. Stanisław Bień.  

11. Wszyscy uczestniczący w zebraniu członkowie Zarządu Głównego wyrazili pozytywną 

opinię na temat konieczności wydania szkoleniowego podręcznika z otolaryngologii, a jego 

ramy oraz założenia i szczegóły mają być przedstawione na następnym zebraniu przez 

Przewodniczącego ZG – Prof. Kazimierza Niemczyka i Konsultanta Krajowego – Prof. 

Dariusza Jurkiewicza.  

12. Zdyscyplinowanie Przewodniczących oddziałów terenowych naszego Towarzystwa do 

zweryfikowania list członków pod kątem opłacania składek oraz list członków honorowych 

oraz emerytowanych to jeden z postulatów Walnego Zebrania Delegatów. Jako osoba 

odpowiedzialna za realizację powyższego została wyznaczona Doc. Beata Zielnik-Jurkiewicz. 

13. Ustalono również, że wydaniem opinii o preparacie „Vaxol” ( z taką prośbą wystąpiła do 

Zarządu Głównego firma produkująca) ma zając się Doc. Bożena Wiskirska-Woźnica. 

14. Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o konieczności zakupienia laptopa na użytek 

obecnego i następnych Zarządów Głównych oraz dyktafonu. Ustalono również, że na 

następnym zebraniu należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przygotowanie zasad 

udostępniania logo naszego Towarzystwa.  

15. Termin następnego zebrania Zarządu Głównego wyznaczono na 3 grudnia 2010 roku.  

 

 

       Sekretarz Zarządu Głównego PTORL 

              Dr n.med. Piotr Chęciński 

 

 


