
 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 20 marca 2015r. 

 
   W dniu 20 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego w Ossie k/Rawy 
Mazowieckiej w Hotelu Ossa Congress-Spa w trakcie XI Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych z 
udziałem:  prof. H. Kaźmierczak (Przewodniczący), prof. E. Hassman-Poznańska, prof. K. 
Niemczyk, prof. W. Pietruszewska, prof. E. Jaworowska, prof. M. Wierzbicka, doc. P. Burduk oraz 
zaproszonego gościa prof. Witolda Szyftera - Przewodniczącego Rady Kierowników Klinik 
Uniwersyteckich. 
 
1. Zebrani zostali przywitani przez Przewodniczącego Zarządu oraz zatwierdzono harmonogram 

spotkania. 
2. Przewodniczący przedstawił dotychczasowe wyniki współpracy z platformą edukacyjną MMS 

(e-learning portalu BestDoctor) oraz dalsze działania zgodnie z przyjętym przez przedstawicieli 
Towarzystwa, platformy MMS i poszczególnych wykładowców terminy realizacji cyklu 
wykładów. Jako pierwszy ukazał się cylk wykładów opracowany przez Panią prof. Małgorzatę 
Wierzbicką „Nowotwory głowy i szyi. Rak krtani” dostępny dla chętnych po zalogowaniu na 
stronie platformy. 

3. Przewodniczący poinformował o rozpoczęciu sprzedaży II tomu podręcznika 
Otorynolaryngologia Kliniczna przez Wydawnictwo Medipage.  

4. Przewodniczący poruszył kwestię dotyczącą czasopism: Otolaryngologia Polska i Polski 
Przegląd Otorynolaryngologiczny po przejęciu przez nowego wydawcę IndexCopernicus, 
prosząc prof. K. Niemczyka o informacje w tej kwestii. Prof. K. Niemczyk poinformował, iż 
prace redakcyjne nowych numerów zostały zakończone i czasopisma ukazały się, jednocześnie 
podkreślił o konieczności zabiegania o podwyższenie punktacji czasopism i ubiegania się o 
wskaźnik oddziaływania IF. Prof. M.Wierzbicka zwróciła uwagę o braku cytowań przez 
autorów prac z czasopism: Otolaryngologia Polska i Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny, 
co uniemożliwia  między innymi ubieganie się o podwyższenie punktacji. Wszyscy członkowie 
zgodnie poparli kwestię rozszerzenia dostępu do prac pełnotekstowych obu czasopism, jak 
również publikacje w języku angielskim, co przyczyni się do większego upowszechnienia 
wydawnictw. 

5. Prof. E. Jaworowska przedstawiła postęp prac związanych z organizacją 47. Zjazdu PTORL w 
Szczecinie w dniach 15-18.06.2016. Wybrano firmę Agora, odpowiedzialną za organizację 
Zjazdu, zarezerwowano Filharmonię na ceremonię otwarcia oraz Zamek Książąt Szczecińskich 
jako miejsce obrad. W chwili obecnej prowadzone są prace nad programem szczegółowym 
Zjazdu oraz ustalanie listy wykładowców zagranicznych. Przewodniczący zaproponował, aby 
opłaty zjazdowe utrzymać na dotychczasowym poziomie, co zostało przyjęte przez członków 
Zarządu. 

6. Przewodniczący poinformował ZG, że zjazd szkoleniowy IV Szkoła Otolaryngologii zostanie 
zorganizowany pod patronatem prof. D. Jurkiewicza w roku 2016. 

7. Prof. W. Pietruszewska poinformowała ZG o uregulowaniu składek członkowskich na rzecz 
towarzystw zagranicznych w poprzedniej kadencji i braku na chwilę obecną zobowiązań wg 
istniejącej dokumentacji finansowej Towarzystwa. W chwili obecnej Towarzystwo posiada 
456,000 PLN na koncie, z czego 263,000 PLN zostało przekazane na konto przez organizatora 
46. Zjazdu PTORL w Bydgoszczy, jako wypracowane środki. W związku z tak znaczącą 
przekazaną dotacją,  prof. Kaźmierczak zwrócił się do członków Zarządu o przyznanie kwoty 
100,000 PLN na pokrycie kosztów organizacji 8. Konfreencji Neurootologicznej w 
Bydgoszczy w roku 2016. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. Przewodniczący 



 

 

zaproponował również wsparcie finansowe przez ZG organizacji 47. Zjazdu PTORL w 
Szczecinie kwotą 20,000 PLN, co zostało jednogłośnie przyjęte. 

8. Przewodniczący poddał pod dyskusję konieczność wystosowania pisma do Ministerstwa 
Zdrowia ze stanowiskiem ZG odnośnie braku przyznania miejsc rezydenckich 
specjalizacyjnych z zakresu otolaryngologii w wiesennym postępowaniu. Podjęto decyzję o 
konieczności zredagowania pisma i przesłania do Ministerstwa.  

9. Prof. W. Szyfter przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania pakietu onkologicznego, 
jego wadliwej konstrukcji uniemożliwiającej prawidłowe rozliczanie procedur, a tym samym 
finansowe pogrążanie jednostek. Zwrócił uwagę na zawyżenie kontraktowanych limitów 
procedur onkologicznych, wyliczanych na podstawie wszystkich nowotworów leczonych w 
roku poprzednim, a wg pakietu możliwości rozliczania tylko nowotworów złośliwych. 
Podkreślił, iż z uzyskanych informacji z Ministerstwa Zdrowia w chwili obecnej trwa 
powoływanie Grupy Specjalistów mającej pracować nad zmianyami w pakiecie 
onkologicznym. ZG podjął decyzję o konieczności wystosowania pisma do Ministerstwa 
Zdrowia dotyczącego realizacji pakietu onkologicznego i konieczności wprowadzenia zmian. 
Przewodniczący wspólnie z prof. W. Szyfterem zobowiązani zostali do wystosowania 
wspólnego stanowiska środowiska otolaryngologów i ZG. 

10. W wolnych wnioskach prof Niemczyk poinformował Zarząd o konieczności wprowadzenia     
poprawek prawniczych w nowym statucie, w punkcie dotyczącym określenia kadencji 
delegatów celem ostatecznej rejestracji statutu. 

 
 
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie oraz ustalił wstępnie 
datę następnego posiedzenia ZG na czerwiec 2015 r. w Warszawie. 
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