
Protokół	z	Zebrania	Zarządu	Głównego	Polskiego	Towarzystwa	Otorynolaryngologów	–	
Chirurgów	Głowy	Szyi	z	dnia	29	listopada	2018	roku.	

Miejsce	zabrania:	 Klinika	Otolaryngologii	Warszawskiego	Uniwersytetu	Medycznego,	
Warszawa	ul.	Banacha	1	

Na	zebraniu	stawili	się:		

Prof.	 dr	 hab.	 n.	 med.	 Jarosław	 Markowski	 (Przewodniczący),	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	 med.	 Jacek	
Składzień	 (Przewodniczący	 Elekt),	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	med.	 Ewa	 Jaworowska,	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	
med.	Kazimierz	Niemczyk,	Prof.	dr	hab.	n.	med.	Małgorzata	Wierzbicka,	Prof.	dr	hab.	n.	med.	
Jerzy	 Kuczkowski,	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	med.	 Lidia	 Zawadzka-Głos,	 prof.	 dr	 hab.	 n.	med.	 Paweł	
Burduk,	 dr	 n.	med.	 Piotr	 Rapiejko,	 lek.	 Katarzyna	 Przytuła-Kandzia	 oraz	 zaproszeni	 goście:	
Pani	Małgorzata	Kwiatkowska	–	księgowa	Zarządu	Głównego,	Pan	Leszek	Stypułkowski	oraz	
Pan	Piotr	Stypułkowski	-	wydawnictwo	Index	Copernicus.	

Zatwierdzono	program	Zebrania.	

1. Podsumowano	48.	Zjazd	Krajowy	PTORL	w	Katowicach.	

2. Przeprowadzono	 dyskusję	 na	 temat	 przedłużenia	 umów	 z	 Wydawnictwem	 Index	
Copernicus	 na	 druk	 Otolaryngologii	 Polskiej	 i	 Polskiego	 Przeglądu	
Otorynolaryngoloicznego.	 W	 dyskusji	 udział	 wzięli	 przedstawiciele	 wydawnictwa	
Index	 Copernicus.	 	 Przestawili	 podsumowanie	 naukowe	 i	 finansowe	 mijającego	
okresu	umowy.		

3. Prof.	dr	hab.	n.	med.	Kazimierz	Niemczyk	przestawił	Zarządowi	Głównemu	propozycję	
przyjęcia	 środków	 w	 kwocie	 17.000,-	 zł	 jako	 darowizny	 od	 Wydawnictwa	 Index	
Copernicus	wskutek	wypracowanego	zysku.		

4. Na	 prośbę	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	 med.	 Jacka	 Składzienia	 ustalono	 również,	 iż	 do	 wersji	
papierowej	czasopism	będzie	dołączany	blankiet	opłaty	członkowskiej	PTORL.	

5. Wskutek	 przeprowadzonej	 dyskusji	 ustalono,	 iż	 umowa	 zostanie	 przedłużona	 na	 3	
lata,	 a	 dalsze	 przedłużenie	 umowy	 będzie	 uzależnione	 od	 obecności	 czasopism	 na	
liście	filadelfijskiej	w	2020	roku.	

6. Omówiono	 decyzję	Ministerstwa	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	Wyższego	 z	 dnia	 8.10.2018r.,		
odmawiającej	 przyznania	 środków	 finansowych	 na	 upowszechnianie,	 promocję	 i	
popularyzację	Polskiego	Przeglądu	Otorynolaryngologicznego.		

7. Omówiono	 z	 pomocą	 systemu	 telekonferencyjnego	 z	 Konsultantem	 Krajowym	
sprawę	 uzyskanego	 zagranicą	 tytułu	 specjalisty	 w	 dziedzinie	 otolaryngologii	 za	
równoważny	 z	 tytułem	 specjalisty	 w	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	 oraz	 uznania	 bądź	
skrócenia	okresu	odbywania	szkolenia	specjalizacyjnego	lekarzom	zakwalifikowanym	
do	odbywania	specjalizacji	w	dziedzinie	otolaryngologii.		



8. Ustalono,	 iż	na	kolejne	Zebranie	Zarządu	Głównego	zostanie	zaproszony	Konsultant	
Krajowy	Prof.	dr	hab.	n.	med.	Henryk	Skarżyński	celem	omówienia	katalogu	procedur	
z	 zakresu	 otorynolaryngologii	 oraz	 ich	 wyceny,	 a	 także	 włączenia	 do	 programu	
specjalizacji	 oraz	 państwowego	 egzaminu	 specjalizacyjnego	 z	 zakresu	
otorynolaryngologii	 znajomości	 publikacji	 Otolaryngologii	 Polskiej	 i	 Polskiego	
Przeglądu	Otorynolaryngologicznego.	

9. Ustalono	kolejny	termin	i	miejsce	spotkania:	8	marca	2019	roku,	godz.	12:00,	Klinika	
Otolaryngologii	Warszawskiego	Uniwersytetu	Medycznego.	

10. Omówiono	 dofinansowanie	 Konferencji	 Sekcji	 Audiologicznej	 i	 Sekcji	 Foniatrycznej		
PTORL	ChGiSz	w	kwocie	5.000,-	zł	jako	dotacji	zwrotnej.	Ustalono,	iż	dotacja	zostanie	
udzielona	pod	warunkiem:	

-	 	włączenia	do	komitetu	naukowego	wszystkich	ośrodków	klinicznych	 z	możliwości	
udziału	w	okrągłych	stołach,		

	-	zaproszenia	na	otwarcie	członka/członków	Zarządu	Głównego,	

	-	objęcia	konferencji	patronatem	PTORL	ChGiSz.	

11. Rozważono	 uzupełnienie/stworzenie	 regulaminu	 przyznawania	 dotacji	 oraz	
obejmowania	patronatów	na	organizowanymi	konferencjami	przez	PTORL	ChGiSz.	

12. Omówiono	wysokości	składki	do	IFOS.	Ustalono	przekazanie	kwoty	1800	euro.	

13. Prof.	dr	hab.	n.	med.	Ewa	Jaworowska	przypomniała	program	stypendialny	stworzony	
z	porozumieniu	z	firmą	Oticon	Medical.	

14. Prof.	dr	hab.	n.	med.	Jerzy	Kuczkowski	apelował	o	wystosowania	pisma	do	Zarządów	
Oddziałów	 Regionalnych	 oraz	 szefów	 ośrodków	 klinicznych	 celem	 przypomnienia	 o	
osobowości	prawej	Zarządu	Głównego.	

15. Wybranie	jako	delegatów	na	5th	Congress	of	European	ORL-Head	&	Neck	Surgery	
w	 Brukseli	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	med.	 Kazimierza	Niemczyka	 oraz	 Prof.	 dr	 hab.	 n.	med.	
Małgorzatę	Wierzbicką.	

	

Przewodniczący	zakończył	zebranie	dziękując	wszystkim	za	przybycie.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 Sekretarz	ZG	

	 	 	 	 	 	 	 	 lek.	Katarzyna	Przytuła-Kandzia	

 


