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Protokół z posiedzenia Zarz ądu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 1  lutego 2013 r. 

 
W dniu 1 lutego 2013 roku w Klinice Otolaryngologii w Gdańsku odbyło się 
posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Chirurgów Głowy i Szyi.  
 
Po przywitaniu przybyłych członków ZG przez Przewodniczącego, prof. Czesława 
Stankiewicza, podpisano uchwały Zarządu Głównego z dnia 18.10.2012 roku. 
 
Profesor Janusz Klatka przedstawił uzyskane informacje na temat aktualnego składu 
osobowego i działalności sekcji Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Chirurgów Głowy i Szyi. Poza Sekcją Audiologiczną, wszystkie pozostałe dostarczyły 
dane osobowe oraz plany działalności na najbliŜszy rok.  
Przewodniczący zaproponował, aby prof. Klatka i doc. Pietruszewska ustalili liczbę 
członków Sekcji Onkologicznej.  
 
Następnie Przewodniczący omówił sprawę obniŜenia punktacji „Otolaryngologii 
Polskiej” z 9 na 7 punktów – przedstawił interwencje Wydawnictwa, Redaktora 
Naczelnego „Otolaryngologii Polskiej” oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego w 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Do czasu następnej oceny czasopism 
przez ministerstwo w 2013 roku odpowiedź jest negatywna.  
 
Zarząd Główny przedyskutował sprawę organizowania konferencji szkoleniowych – 
uznał, Ŝe powinny one być adresowane przede wszystkim do rezydentów 
przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Ustalono, Ŝe Zarząd Główny 
obejmie patronat nad konferencją szkoleniową organizowaną przez prof. Dariusza 
Jurkiewicza, jednakŜe Przewodniczący wyjaśni z prof. Jurkiewiczem zasady 
współpracy.  
 
Prof. Stankiewicz przedstawił pismo z IFOS informujące o konieczności zapłaty 
składki członkowskiej za rok 2013 w wysokości 370 euro – Zarząd Główny 
zaakceptował do zapłaty tą kwotę. Jednocześnie prof. Stankiewicz zobowiązał się 
wyjaśnić ewentualne zaległości w płatnościach składek za lata ubiegłe.  
 
Przewodniczący ZG przedstawił sprawozdanie prof. Stanisława Bienia z posiedzenia 
Sekcji Otolaryngologii Europejskiej Unii Specjalistów w Wilnie oraz podanie o zwrot 
kosztów opłaty konferencyjnej (800 euro) i kosztów podróŜy. Zarząd Główny podjął 
decyzję o zwrocie tych kosztów oraz o zwrocie – w przyszłości – tylko kosztów 
uczestnictwa. Następnie wydelegowano profesor Ewę Osuch-Wójcikiewicz do 
reprezentowania Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i 
Szyi na Zjeździe IFOS w Seulu w czerwcu 2013 roku.  
 
Omówiono sprawy członków wspierających – Przewodniczący zobowiązał prof. 
Hassmann-Poznańską i doc. Pietruszewską do opracowania zasad współpracy z 
firmami – członkami wspierającymi, które później w formie uchwały ZG zostaną 
przyjęte.  
 
Prof. Kaźmierczak przedstawił stan przygotowań do Zjazdu w Bydgoszczy w 2014 
roku: 
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- aktywna strona internetowa zjazdu 
- podpisana współpraca przy organizacji zjazdu z firmą AGORA 
- ustalony komitet organizacyjny i komitet naukowy 
- sesja plakatowa w formie elektronicznej 
- patronat honorowy Zjazdu – JM Rektor UMK 
- propozycja programu ramowego zostanie przedstawiona po kolejnym posiedzeniu 
ZG 
 
Przewodniczący przedstawił zaproszenia na Konferencje: 
- Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Ustroniu w kwietniu 
2013 roku 
- Konferencję Towarzystwa Laryngologów Północnoniemieckich z jednodniowych 
sympozjum niemiecko – polskim w czerwcu 2013 roku w Magdeburgu.  
ZG zdecydował o umieszczeniu informacji o tych konferencjach na stronie 
internetowej Towarzystwa. 
 
Podjęto uchwałę o zmianie nazwy Oddziału Warszawskiego na Oddział Mazowiecki 
 
Omówiono współpracę z portalem Medical Guidelines – ustalono, Ŝe do czasu 
następnego posiedzenia Zarządu Głównego jego członkowie zapoznają się z 
zawartością tego portalu i podejmą decyzję o ewentualnych formach współpracy. 
 
Sprawa Statutu Towarzystwa: ustalono, Ŝe członkowie zespołu do spraw zmian w 
Statucie spotkają się podczas Zjazdu Laryngologów Wojskowych w Szczyrku w 
marcu 2013 roku.  
Profesor Kaźmierczak zaproponował, aby zmiany w Statucie były omawiane na 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu naszego Towarzystwa.  
 
Przewodniczący przedstawił prośbę Centrum Informacji o Leku o udostępnienie 
wytycznych naszego Towarzystwa dotyczących standardów leczenia. Ustalono 
przekazanie informacji, Ŝe wytyczne dotyczące standardów terapeutycznych w 
otolaryngologii znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Chirurgów Glowy i Szyi. Nie wyraŜono zgody na umieszczenie tych wytycznych na 
stronach serwisu centrum Informacji o Leku.  
 
Przewodniczący przedstawił prośbę o objęcie patronatem honorowym Targów 
„Nowoczesna Placówka Medyczna” organizowanych przez firmę MULTIEXPO. ZG 
przed podjęciem decyzji wyjaśni zasady współpracy w ramach Patronatu 
Honorowego.  
 
Przewodniczący przedstawił prośbę Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie 
przekazania do jego zbiorów medalu prof. Przemysława PieniąŜka. Profesor 
Hassmann-Poznańska zadeklarowała odstąpienie medalu ze swoich prywatnych 
zbiorów i przekazanie go temu muzeum.  
 
Zarząd Główny zaakceptował patronat nad konferencją Sekcji Audiologicznej w maju 
2014 roku w Katowicach. 
 
Przewodniczący ZG poinformował, Ŝe zakończony został proces patentowy godła 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.  
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Przewodniczący przedstawił przesłane w formie raportu przez prof. Witolda Szyftera 
„Podsumowanie 10-ciu lat Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u 
Noworodków”. Zaproponował, aby opublikować ten raport w „Polskim Przeglądzie 
Otorynolaryngologicznym”.  
 
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie i ustalił 
wstępnie datę następnego posiedzenia na maj 2013 roku w Gdańsku.  


