
 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 15 czerwca 2015r. 

 
   W dniu 15 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie w Klinice 
Otolaryngologii WUM przy ul Banacha 1A z udziałem:  prof. H. Kaźmierczak (Przewodniczący), 
prof. K. Niemczyk, prof. W. Pietruszewska, prof. E. Jaworowska, dr med. J.Jakubiszyn, doc. P. 
Burduk oraz zaproszonego gościa prof. Dariusza Jurkiewicza. 
 
   Zebrani zostali przywitani przez Przewodniczącego Zarządu oraz zatwierdzono harmonogram 
spotkania. 
1. Przewodniczący przedstawił zarzuty podniesione przez Prezydenta miasta Warszawy 

uniemożliwiające zatwierdzenie nowego statutu Towarzystwa. Wątpliwości dotyczą ustalenia 
liczby członków Komisji Rewizyjnych Głównej, Oddziałów i Sekcji, które w obecnym składzie 
liczą trzy osoby, co umożliwia w razie konieczności dołączenie do swego składu na wolne 
miejsce nowych członków. Kolejny zarzut dotyczył długości kadencji Delegatów, która powinna 
trwać dwa lata, od Zjazdu do Zjazdu. W związku z powyższym ustalono konieczność zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTORL, którego datę, w pierwszym terminie 
ustalono na 15 października 2015. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTORL odbędzie 
się w Łodzi o godzinie 12.00, o dokładnym miejscu wszyscy Delegaci zostaną powiadomieni 
drogą mailową 60 dni przed planowanym jego zwołaniem. Przewodniczącym Walnego Zebrania 
będzie prof. Jarosław Markowski.  

2.  Pani prof. Jaworowska poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Agora dotyczącej 
organizacji 47 Zjazdu PTORL w Szczecinie w przyszłym roku. Zarezerwowano Filharmonię 
Pomorską na otwarcie Zjazdu oraz Zamek Książąt Pomorskich jako miejsce obrad. Pani profesor 
poinformowała o otrzymaniu potwierdzeń udziału od większości zaproszonych gości 
zagranicznych. Ramowy program naukowy zostanie przedstawiony we wrześniu. Wysokość 
opłaty zjazdowej, w tym możliwość ustalenia opłaty jednodniowej dla uczestników innych 
specjalności zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

3. Profesor Jurkiewicz przedstawił informacje odnośnie organizacji 4 Szkoły Otolaryngologii oraz 
3-go Krajowego Zjazdu Szkoleniowego PTORL ChGiSz. Ustalono termin Zjazdu na 11-12 
marca 2016 roku w Kazimierzu Dolnym. W chwili obecnej przygotowywane są zaproszenia 
kierowane do Kierowników Klinik celem podjęcia się organizacji poszczególnych sesji.  

4. Przewodniczący poddał dyskusji możliwość obejmowania patronatem Towarzystwa konferencji i 
kursów organizowanych poza Towarzystwem. Prof. Niemczyk zwrócił uwagę na konieczność 
pobierania opłaty za użyczenie patronatu, która jak potwierdziła prof. Pietruszewska została 
ustalona przez poprzedni Zarząd na kwotę 5000,00 PLN. Prof. Niemczyk, jak i prof. Jurkiewicz 
zwrócili uwagę na konieczność weryfikacji programu naukowego organizatora konferencji przed 
wydaniem zgody. Prof. Kaźmierczak zaproponował, iż każdorazowo decyzja o udzieleniu 
patronatu podejmowana będzie przez ZG.   

5. Przewodniczący poprosił redaktorów czasopism o ustosunkowanie się do druku informacji na 
temat zjazdów i konferencji. Prof. Jurkiewicz poinformował, iż w Otolaryngologii Polskiej 
drukowane są kalendaria bez pełnej informacji. Prof. Niemczyk zwrócił uwagę, że w Polskim 
Przeglądzie Otorynolaryngologicznym drukowane jest kalendarium oraz informacja pełna. 
Podkreślił również, iż drukowanie informacji o zjazdach, konferencjach czy kursach poza 
patronatem Towarzystwa muszą być opłacane przez wnioskodawcę.  

6. Przewodniczący poinformował o przesłaniu drogą pocztową, kolejno do członków Zarządu 
pełnomocnictw celem podpisania, które są konieczne w celu zmiany KRS. 

7. Przewodniczący poinformował o otrzymanej odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia na 
wystosowane w listopadzie ubiegłego roku pismo odnośnie braku przyznanie rezydentur z 



 

 

otolaryngologii w postępowaniu wiosennym. Wg Ministerstwa Zdrowia w kolejnym 
postępowaniu rezydentury z otolaryngologii zostaną przyznane w miarę dostępności. Brak 
rezydentur w ostatnim postępowaniu spowodowany był koniecznością ich przesunięcia na 
specjalności deficytowe.  

8. W wolnych wnioskach prof. Niemczyk poinformował o konieczności opłacenia składki na rzecz 
Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów w wysokości 1260 Euro. W związku z tym Zarząd 
przygotował i jednogłośnie przegłosował uchwałę nr z dnia 15.06.2015 zobowiązującą Skarbnika 
Zarządu Głównego do uiszczenia obowiązkowej opłaty. 
Prof. Niemczyk poinformował członków Zarządu, iż na Zjeździe w Pradze rozwiązano IFOS, a z 
połączenia z Europejską Akademią Otolaryngologii powołano Konfederację, zapytując 
jednocześnie czy Towarzystwo będzie aplikowało do nowopowstałej organizacji. Jednogłośnie 
poparto włączenie się Towarzystwa do powołanej organizacji. 

Prof. Niemczyk wystąpił z wnioskiem o objęcie patronatem Towarzystwa konferencji :Third 
Polish Lithuanian ENT odbywającej się w Augustowie w dniach 24-26 września 2015. Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na objęcie Konferencji patronatem.  

 
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie oraz ustalił wstępnie 
datę następnego posiedzenia ZG na 15 października  2015 r. w Łodzi. 
 
 
                                                                                                  Sekretarz ZG 
 
                                                                                      dr hab n. med. Paweł Burduk 
 


