
Protokół z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 

Chirurgów Głowy i Szyi  

w dniu 23 marca 2012 roku 

 

 Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy 

i Szyi odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Ciechocinku w ramach Konferencji „II Szkoła 

Otolaryngologii” organizowanej przez Pana Prof. Dariusza Jurkiewicza.  

Po powitaniu Członków Zarządu i zaproszonych gości przez Przewodniczącego Zarządu 

Głównego – Prof. Kazimierza Niemczyka i podpisaniu protokółu z zebrania Zarządu z dnia 17 

listopada 2011 roku oraz po informacji Przewodniczącego o zarejestrowaniu przez Sąd 

nowego Statutu Towarzystwa z poprawkami zatwierdzonymi na ostatnim Walnym Zebraniu 

(z wyjątkiem par.21) podpisano Uchwałę o Zmianach w Statucie. Nowy tekst Statutu ma 

ukazać się na stronie internetowej oraz ma być przekazany do Komisji Statutowej. Następnie 

Prof. Kazimierz Niemczyk poinformował zebranych o postępach prac nad przygotowaniem 

podręcznika otolaryngologii. Wyjaśnił, iż znaczna jego część jest już przygotowana i istnieją 

realne szanse na wydanie przynajmniej pierwszego tomu na Zjazd w Gdańsku. Po informacji 

o przygotowywanym do wydania „Słowniku Biograficznym” Dr Zabłockiego i zaakceptowaniu 

jego nakładu w ilości 1000 egzemplarzy, w dyskusji udział wzięli: Dr Paweł Dobrzyński, Prof. 

Dariusz Jurkiewicz, Prof. Witold Szyfter.                                                                               

Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował o korespondencji z Konsultantem 

Krajowym ds. Otolaryngologii – Prof. Henrykiem Skarżyńskim, a Członkowie Zarządu zgodzili 

się z propozycją spotkania z Nim na następnym zebraniu w czerwcu 2012 roku w Warszawie. 

W dalszej części zebrania Prof. Witold Szyfter poinformował o spotkaniu  z Panem 

Mecenasem Witoldem Preissem i o przygotowywaniu kilku zmian w Statucie na Walne 

Zebranie Delegatów w Gdańsku. Ustalono, że w Statucie powinny znaleźć się paragrafy 

dotyczące praw Członków w aspekcie działań konkurencyjnych w stosunku do Towarzystwa 

oraz uprawnienia Zarządu Głównego do zgłaszania kandydatów na Konsultanta Krajowego 

ds. Otolaryngologii.                                                                                                                   

Następnie Dr Paweł Dobrzyński zauważył, że na Walnym Zebraniu należy również poruszyć 

sprawy prowadzenia finansowości przez oddziały terenowe oraz należy rozważyć 

konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej przez Zarząd Towarzystwa. Sprawa 

pozostawiona zostaje do wyjaśnienia przez prawnika specjalizującego się w prawie 

gospodarczym. W dalszej części zebrania Prof. Czesław Stankiewicz przedstawił aktualne 

informacje o XLV Zjeździe PTORL w Gdańsku. Poinformował, że jest już zarejestrowanych 

ponad 500 osób, ważne terminy to: 30 kwietnia – nadsyłanie streszczeń, pierwszy termin 

rejestracji – 31 maja, drugi termin – 31 sierpnia. Przygotowany jest już program naukowy 

sesji panelowych zarówno polskich jak i zagranicznych oraz 15 sesji instruktażowych, a także 

wyznaczono termin Walnego Zebrania Delegatów na 5 września 2012 r o godz. 13.  Po 

informacji o Zjeździe w Gdańsku, Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił listę oddziałów 



terenowych, które nie przesłały, pomimo prośby mailowej sprawozdań z działalności.      

Prof. Bożena Wiskirska-Woźnica przedstawiła informacje o neurologopedii oraz emisji głosu 

– nowych kierunkach specjalizacji objętych przez CMKP.  Następnie prośbę o przygotowanie 

rekomendacji Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 

dotyczącej preparatu PectoDrill przekazano Doc. Beacie Zielnik-Jurkiewicz. W ramach 

wolnych wniosków – Prof. Jacek Składzień zaproponował ustanowienie nagrody dla 

habilitacji na wzór nagrody im. Prof. Miodońskiego, przyznawanej przez Zarząd Główny. 

Pozostawiono ten temat do przeanalizowania i przygotowania wytycznych na przyszłe 

zebranie Zarządu. Po sugestii Skarbnika Zarządu – Dr Pawła Dobrzyńskiego o przesłaniu do 

oddziałów terenowych przypomnienia o opłacaniu składek członkowskich i konieczności 

odprowadzenia określonej kwoty na konto Zarządu, Przewodniczący – Prof. Kazimierz 

Niemczyk zakończył zebranie. Ustalono wstępnie termin następnego spotkania na 29 maja 

2012 roku na godz. 10.30.  

Sekretarz Zarządu Głównego 

 

Dr nauk med. Piotr Chęciński 

 


