Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 29 maja 2012 roku
Zebranie Zarządu Głównego odbyło się w Klinice Otolaryngologii WUM w Warszawie, ul.
Banacha 1a. Po przywitaniu zebranych przez Przewodniczącego Zarządu, członkowie Zarządu
podpisali protokół z poprzedniego zebrania z marca br. Następnie Prof. Kazimierz Niemczyk
poinformował o konieczności nadania numeru NIP Zarządowi Głównemu, co było
konsultowane z prawnikami i wydaje się być konieczne ze względu na pozyskiwanie środków
finansowych przez Zarząd. Wszyscy obecni wyrazili na to zgodę. W dalszej części zebrania
Przewodniczący Zarządu poinformował o „powołaniu do życia” godności Członków
Wspierających Towarzystwa (zgodnie z par. 17 Statutu). Jednomyślnie uzgodniono
propozycję praw Członka Wspierającego: 1. Za członkowstwo wspierające zostanie uiszczona
opłata minimum 7500 zł rocznie, 2. Członek wspierający ma prawo umieszczania na swoich
materiałach informacji o członkostwie wspierającym, 3. Za opinie, rekomendacje czy
możliwość używania godła Towarzystwa – obowiązują dodatkowe opłaty – 15 tys. zł.
Pierwszym Członkiem Wspierającym PTORL została firma „Qpharma” i jako pierwszy Członek
Wspierający używać mogą logo Towarzystwa w jednych materiałach informacyjnych;
następnie na członkostwo wspierające oczekują Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii i
firma „Medicus”.
W dalszej części zebrania Mec. Witold Preiss przedstawił projekt zmian w Statucie
Towarzystwa opracowany przez Komisję ds. Nowelizacji Statutu oraz projekt Uchwały w
sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego. Po przedstawieniu propozycji Regulaminu Sądu
Koleżeńskiego oraz informacji o proponowanych zmianach w Statucie – jednogłośnie
przyjęto powyższe propozycje.
Następnie przedstawiono i przeanalizowano projekt Uchwały „Porządek Walnego Zebrania
Delegatów” i „Regulamin Obrad Walnego Zebrania” w Gdańsku, które po drobnych
poprawkach jednomyślnie przyjęto.
W dalszej części zebrania Prof. Czesław Stankiewicz przedstawił najnowsze informacje na
temat Zjazdu w Gdańsku: - wczesna rejestracja do 31 maja br, - poza Członkami Honorowymi
i emerytami, każdy jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zjazdowej, - do dnia dzisiejszego
zarejestrowanych jest 850 osób, - główni sponsorzy to firmy „Medicus” i „Glaxo”, - obrady
będą odbywać się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ul. Ołowianka 1, - do organizatorów
wpłynęło 260 streszczeń, - do końca maja informacja do autorów o sposobie i dacie
prezentacji, - zaproszonych jest 20 wykładowców z zagranicy (4 sesje), - przewiduje się 10
sesji panelowych, 3 sesje warsztatowe, sesję plakatową w formie elektronicznej, streszczenia prac będą przygotowane na płycie CD, - Walne Zebranie odbywać się będzie w
Sali Kameralnej (Zielonej) w Filharmonii – sala na ok. 200 osób.
Następnie Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił informację na temat „Słownika
Bibliograficznego” Dr S. Zabłockiego. Monografia ma być przygotowana na Zjazd w Gdańsku.

Następnie Przewodniczący przedstawił propozycję zorganizowania meczu piłkarskiego w
ramach konferencji polsko-ukraińskiej w sierpniu 2012 r; członkowie Zarządu poparli
inicjatywę. W dalszej części zebrania, po informacji o konieczności powołania zespołu ds.
uszczegółowienia procedur implantacyjnych w otolaryngologii i opracowania zasad zbierania
danych do programu naukowego, a także o konieczności uszczegółowienia konsensusu na
temat „Baha”, postanowiono, iż zajmie się tym zespół, który „Konsensus” opracowywał –
Doc. B.Wisirska-Woźnica, Prof. D.Jurkiewicz i Dr. P.Dobrzyński.
Następnie po informacji o niemożności przybycia na dzisiejsze zebranie Zarządu Konsultanta
Krajowego ds. Otolaryngologii, zaproponowano termin spotkania z Główną Komisją
Rewizyjną na 5 września 2012 na godz. 11,30 – przed Walnym Zebraniem Delegatów w
Gdańsku.
Zebranie zakończył Przewodniczący Zarządu Głównego, dziękując wszystkim za przybycie.

