Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 15.03.2013r.

Obecni:
Przewodniczący Zarządu: Prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz
Członkowie:
Prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
Prof. dr hab. Elżbieta Hassmann-Poznańska
Prof. dr hab. Janusz Klatka
Prof. dr hab. Jacek Składzień
Skarbnik: dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska

1. Podjęto następującą uchwałę na temat możliwości użycia tytułu członka wspierającego
PTORL ChGiSz przez firmy, które go posiadają:
Uchwałą Zarządu Głównego dopuszcza się, aby informacja na temat bycia członkiem
wspierającym PTORL ChGiSz była zamieszczana w materiałach informacyjnych i ulotkach
promujących daną firmę.
Zamieszczenie takiej informacji nie jest jednak jednoznaczne z uzyskaniem rekomendacji
PTORL do stosowania danego preparatu, co z całą stanowczością podkreślono.

2. Następnie podjęto problem przeredagowania statutu Towarzystwa, zgodnie z jednym z
postulatów z Walnego Zebrania Delegatów PTORP ChGiSz w Gdańsku.
Z uwagi na to, że nowe uchwały często kolidują ze Statutem Towarzystwa, czynią one statut
nieprecyzyjnym. Podjęto decyzję, aby przeczytać statut punkt po punkcie i poszukać
niespójności. Celem tej pracy ma być doprecyzowanie statutu. Zadania tego podjęły się: prof.
dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz i prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka.
W pierwszej kolejności prof. M. Wierzbicka naniesie do statutu te poprawki, które były
uchwalone przez delegatów na Walnym Zebraniu Delegatów.
Po wstępnej analizie, poprawki do statutu mają być przedyskutowane z p. mec. Preissem i p.
mec. Jackowskim.
Statut w nowej formie winien być głosowany w całości jako dokument podczas następnego
Walnego Zebrania w Bydgoszczy w 2014r.
Kolejny raz podkreślono, że Delegatem może być tylko ta osoba, która płaci składki.

3. Pani Sybilla Fusiarz skierowała do Zarządu Głównego list z prośbą o objęcie
patronatem III Konferencji Naukowej Onkologiczno-Laryngologicznej: Czy można
uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?
W związku z niedostarczeniem programu ww. Konferencji, listy zaproszonych gości,
komitetu naukowego itp. podjęto uchwałę, że PTORL ChGiSz nie obejmie patronatem
powyższego wydarzenia.

