
 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 11 marca 2016r. 

 
   W dniu 11 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego w Kazimierzu Dolnym z 
udziałem:  prof. H. Kaźmierczak (Przewodniczący), prof. W. Pietruszewska, prof. E. Jaworowska, 
prof. E. Hassmann-Poznańska, prof. Jerzy Kuczkowski, doc. P. Burduk oraz zaproszonych gości 
prof. D. Jurkiewicza, prof. W. Szyftera. 
   Zebrani zostali przywitani przez Przewodniczącego Zarządu oraz zatwierdzono harmonogram 
spotkania. 
 
1. Przewodniczący poprosił prof. Jaworowską o przekazanie informacji dotyczących organizacji 47. 

Zjazdu PTORL w Szczecinie. Prof. Jaworowska poinformowała o poczynionych 
przygotowaniach: ustalono i zarezewrowano miejsce na obrady Walnego Zebrania Delegatów w 
dniu 15.06.2016 o godz 12.00 w Sali Kameralnej Filharmonii przy ulicy Małopolskiej 48. 
Uroczyste otwarcie Zjazdu odbędzie się w Filharmonii o godz 19.00. Obrady zaplanowano w hali 
Azoty Arena, do której dojazd z centrum zorganizowany będzie transportem publicznym. 
Nadesłano 220 streszczeń naukowych, które w najbliższych dniach zostaną rozesłane do recenzji. 
Zarezerwowano miejsca hotelowe, impreza towarzysząca odbędzie się w Zamku Książąt 
Pomorskich, koszt uczestnictwa 100 złotych od osoby. 

2. Następnie Przewodniczący przedstawił uchwałę Komisji Członkostwa Honorowego o przyznanie 
tytułu Członka Honorowego czterem osobom: prof. Lucyna Pospiech, prof. Czesława 
Tarnowska, prof. Czesław Stankiewicz i prof. Witold Szyfter. Wszyscy obecni członkowie 
Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały. 

3. Z Komisji ds. Nagrody Prof. Jana Miodońskiego wpłynął jeden wniosek o nadanie ww. nagody 
dla dr Marty Podwysockiej z Kliniki Otolaryngologii z Łodzi za rozprawę doktorską pod 
tytułem: „Rola wariantów transkrypcyjnych genów cyklooksygenazy 1 i cyklooksygenazy 2 w 
rozwoju przewlekłego zapalenia zatok z polipami nosa”. Zarząd jednogłośnie zaakceptował 
kandydaturę.  

4. Ustalono, iż osobą prowadzącą-przewodniczącym Walnego Zebrania Delegatów w Szczecinie 
będzie Pan prof. Krzysztof Morawski. Prof. Kaźmierczak poinformował, iż w najbliższych 
dniach zostanie przesłany program Walnego Zebrania. 

5. Prof. Jurkiewicz, Redaktor Naczelny Otolaryngologii Polskiej oraz prof. Niemczyk, Redaktor 
Polskiego Przegloądu Otolaryngologicznego zwrócili się z prośbą podwyższenia opłaty za 
prenumeratę z uwagi na rosnące koszty druku i jednocześnie spadającą liczbę prenumeratorów. 
Jednocześnie zauważyli, iż ranga czasopism znacznie wzrosła, co podniosło punktację MNiSW 
odpowiednio 15 i 7 punktów. Prof. Jurkiewicz poinformował o możliwości wystąpienia dla 
Otolaryngologii Polskiej o ubieganie się o punktację IF z końcem bieżącego roku. Prof. 
Kuczkowski zaproponował aby połączyć opłatę składki członkowskiej i prenumeraty. W 
odpowiedzi prof. Kaźmierczak stwierdził, iż jest to niemożliwe. Przypomniał również, iż w 
rozumieniu punktu 14 par. 3 Statutu członek jest zobowiązany do opłacania składki i 
prenumeraty. Zaproponowano podniesienie opłaty prenumaraty Otolaryngologii Polskiej do 
kwoty 140 złotych, Polskiego Przeglądy Otorynolaryngologicznego do 100 złotych, oraz łącznej 
opłaty za oba czasopisma do kwoty 200 złotych. Zarząd jednogłośnie zaakceptował takie 
działania. 

6. Przewodniczący poinformował zebranych, iż nowy Statut w chwili obecnej oczekuje na opinię 
Referendarza Sądowego. W przypadku akceptacji zostanie zatwierdzony, w innym przypadku 
konieczne będzie podjęcie stosownych zmian na Walnym Zebraniu Delegatów w Szczecinie.  

7. Prof. Pietruszewska przedstawiła finanse Towarzystwa. Poniesione wydatki: 138,000 złotych 
koszty druku prenumeraty czasopism, 10,200 złotych koszty obsługi prawnej. Cały czas 
występuje mała ściągalność składek w związku z czym z ramienia skarbnika zostano wysłane 
pisma do przewodniczących oddziałów przypominające o koniecności nadpłaty zaległości. Stan 



 

 

finansów Towarzystwa na dzień 24.02.2016 wynosi: 130,000 złotych środków na koncie oraz 
71,000 złotych na lokacie stałej.  

8. W wolnych wnioskach prof. Szyfter poinformował Zarząd, iż w ostateczności Ministerstwo 
Zdrowia jest w trakcie zmiany rozporządzenia wprowadzającego do pakietu onkologicznego 
przyzwojaki, guzy mieszane ślinianki oraz brodawczaki odwrócone nosa i zatok. Prof. 
Kaźmierczak przedstawił dwie prośby studenckich kół naukowych z CM Uniwersytetu 
Jageillońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego o objęcie patronatem organizowanych zjazdów 
naukowych. Z uwagi na ogólnomedyczny charakter konferencji Zarząd nie wyraził zgody na 
udzielenie patronatu. Zasugerowano możliwość ubiegania się o patronat Oddziału PTORL, na 
terenie którego jest organizowana konferencja.  

 
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie oraz ustalił wstępnie 
datę następnego posiedzenia ZG w maju 2016 w Klinice Otolaryngologii WUM w Warszawie. 
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