
 
Protokół z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 

Chirurgów Głowy i Szyi  
w dniu 22 września 2011 roku 

 
 
Zebranie odbyło się w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Warszawie przy ul. Banacha 1. Zebranie otworzył oraz powitał gości – Prof. Alinę Morawiec-
Sztanderę oraz Doc. Krzysztofa Morawskiego – Przewodniczący Zarządu Głównego Prof. 
Kazimierz Niemczyk. Na zebraniu poruszono następujące sprawy: 
 

1. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił problemy związane ze zgłaszaniem 
kandydatów PTORL na funkcję Konsultanta Krajowego ds. Otolaryngologii oraz 
postępowanie niektórych osób niezgodne z zasadami zgłaszania kandydatur na to 
stanowisko. W/g Przewodniczącego Zarządu Głównego oaz Członków Zarządu 
sprawa ta musi zostać do końca wyjaśniona, gdyŜ środowisko polskich 
otolaryngologów musi być poinformowane o zaistniałych nieprawidłowościach.  

2. Doc. Krzysztof Morawski przedstawił załoŜenia programowe studiów licencjackich na 
kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność – Rehabilitacja słuchu i procesu 
audiokomunikatywnego (Audiofonologia) w ramach I Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po przedstawieniu przez zaproszonego 
Gościa celu utworzenia kierunku, organizacji na świecie, systemu szkolenia w Polsce, 
załoŜeń programowych korzyści i zakresu posiadanych przez absolwentów tego 
kierunku umiejętności oraz stopnia zapotrzebowania ich na rynku medycznym, w 
dyskusji udział wzięli: Prof. Kazimierz Niemczyk, Doc. BoŜena Wiskirska-Woźnica i 
Prof. Jacek Składzie. Jednogłośnie stwierdzono, iŜ na następne zebranie Zarządu 
Głównego powinna być przygotowana informacja (w formie uchwały?) o istnieniu 
takiego kierunku w medycynie i jego zakresie. Doc. BoŜena Wiskirska-Woźnica 
zobowiązała się przygotować na następne zebranie informację o nowych kierunkach 
nauczania w zakresie audiologii i foniatrii. 

3. Prof. Maciej Misiołek przedstawił poprawiony i ponownie zredagowany dokument, 
będący projektem uchwały  Zarządu Głównego, dotyczący oceny i właściwej 
dokumentacji przebiegu procesu nabywania umiejętności chirurgicznych w trakcie 
specjalizacji z otolaryngologii, przygotowany przez zespół w składzie: Prof. Stanisław 
Bień, Prof. Dariusz Jurkiewicz i Prof. Maciej Misiołek). Ustalono, Ŝe dokument ten , 
będący uproszczoną kopią programu europejskiego zostanie  przesłany drogą mailową 
do członków Zarządu do akceptacji i naniesienia ewentualnych uwag. 

4. Prof. Jacek Składzie przedstawił projekt uchwały Zarządu Głównego, dotyczącej 
weryfikacji specjalizujących się w otolaryngologii. Projekt został jednogłośnie 
zaakceptowany do podpisania na następnym zebraniu Zarządu.  

5. Prof. Jacek Składzień przedstawił poprawiony projekt apelu do Narodowego 
Funduszu Zdrowia z wyszczególnieniem procedur medycznych, które nie są 
umieszczone w wykazie procedur z zakresu otolaryngologii. Projekt ma być przesłany 
drogą mailową do członków Zarządu Głównego do ewentualnych poprawek, 
uzupełnień czy zmiany; w przypadku akceptacji ma być przesłany do Centrali NFZ. 

6. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił uchwałę, dotyczącą rozszerzenia moŜliwości 
pełnego szkolenia z audiologii i foniatrii w ośrodkach, które posiadają akredytację. Po 
jednogłośnym zaakceptowaniu uchwały, ustalono, Ŝe informacja o niej ma być 
przesłana do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  

 



 
7. W następnym punkcie zebrania przedyskutowano uwagi wniesione do „Konsensusu 

na temat leczenia niedosłuchów przy zastosowaniu implantów zakotwiczonych w 
kości”. Ustalono, Ŝe naleŜy powołać zespół do przeredagowania konsensusu i do 
akceptacji nowej wersji na następnym zebraniu Zarządu. W skład zespołu weszli: Doc. 
BoŜena Wiskirska-Woźnica i Dr Paweł Dobrzyński. 

8. Dr Piotr Chęciński poinformował zebranych o moŜliwościach uzyskania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (listy członków PTORL) dla potrzeb Towarzystwa i 
dla Wydawnictwa Elsevier – do prenumeraty „Polskiego Przeglądu 
Otorynolaryngologicznego”. Wzór zgody został przesłany do Przewodniczących 
wszystkich oddziałów terenowych Towarzystwa oraz wniosek o zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych ma być dołączony do „Otolaryngologii Polskiej”, a 
takŜe udostępniony na najbliŜszym I Zjeździe Szkoleniowym PTORL w Warszawie w 
listopadzie br.  

9. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił propozycję umowy z „Elsevier” dotyczącej 
wydawania „Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego” a takŜe zastrzeŜenia 
Mecenasa Witolda Preissa, dotyczące tej umowy. Po dyskusji, w której wzięli udział 
wszyscy obecni członkowie Zarządu, ustalono, iŜ członkami  Rady Naukowej 
periodyku będą członkowie obecnego Zarządu Głównego PTORL oraz Kierownicy 
Uniwersyteckich Klinik Otolaryngologicznych, po wyraŜeniu przez Nich zgody. 
Ustalono równieŜ, Ŝe czas sprawowania kadencji Redaktora Naczelnego powinien być 
wydłuŜony do 6 lat (jednogłośna akceptacja), a odnośna uchwała ma być 
przygotowana do podpisania na następne zebranie Zarządu. Pierwszy numer 
„polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego” ma ukazać się w okresie trwania I 
Zjazdu Szkoleniowego, organizowanego przez Zarząd Główny, w listopadzie 2011 
roku.  

10. Dr Magdalena Arcimowicz – sekretarz I Zjazdu Szkoleniowego poinformowała 
zebranych o etapie przygotowań do Zjazdu, liczbie zarejestrowanych uczestników, 
programie ramowym i szczegółowym. Ustalono, Ŝe powinny zostać przesłane 
informacje do Przewodniczących oddziałów terenowych PTOR, iŜe zjazd jest 
obowiązkowy dla osób szkolących się w otolaryngologii. 

11. Prof. Czesław Stankiewicz przedstawił informację o przygotowaniach do 
przyszłorocznego Zjazdu Towarzystwa w Gdańsku; w chwili obecnej 17 gości z 
zagranicy potwierdziło chęć uczestnictwa w Zjeździe, ustalony jest juŜ harmonogram 
oraz wysokość opłaty zjazdowej, w przygotowaniu jest komunikat o bazie hotelowej i 
tematyce wykładów. 

12. Zaproszony gość – Prof. Alina Morawiec-Sztandera – Przewodnicząca Komisji ds. 
Członkostwa Honorowego przedstawiła kandydaturę Prof. Dariusza Jurkiewicza na 
Członka Honorowego naszego Towarzystwa, a Prof. Kazimierz Niemczyk zgłosił 
kandydaturę Prof. Juraja Kovala. Wszyscy obecnie członkowie zarządu obie 
kandydatury poparli.  

13. Prof. Jacek Składzień poinformował zebranych, iŜ według relacji władz  w roku 
akademickim 2012/2013 ma być skrócony tryb nauczania otolaryngologii dla 
studentów uczelni medycznych. Przedstawił prośbę o wystosowanie przez Zarząd 
Główny apelu do Dziekanów Wydziałów Lekarskich wszystkich uczelni medycznych 
w Polsce o niezmniejszanie ilości godzin edukacyjnych z zakresu naszej specjalności. 
Wszyscy zebrani poparli tę inicjatywę; odnośne pismo ma być sformułowane przez 
Przewodniczącego i Sekretarza i przesłane do Władz Uczelni.  

 
 



 
14. Na zakończenie zebrania Przewodniczący Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz 

Niemczyk podziękował wszystkim za przybycie oraz po dyskusji ustalono wstępnie 
termin następnego zebrania na 17 listopada 2011 roku oraz spotkanie z Członkami 
Komisji Rewizyjnej równieŜ w tym samym dniu.  

 
                                                                                          Sekretarz Zarządu Głównego PTORL 
        Piotr Chęciński 


