
Protokół z Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Głowy Szyi  

z dnia 27.09.2019 r., piątek, godz. 14:15. 

Miejsce posiedzenia: Poznań, Hotel Novotel Centrum, Plac Andersa 1 

 

Posiedzenie wspólne z Radą Kierowników Uniwersyteckich Klinik Otolaryngologicznych w Polsce 

 

Na zebraniu stawili się: 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski (Przewodniczący), 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. Lidia Zawadzka-Głos, Prof. dr hab. n. med. Jerzy 

Kuczkowski, Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter, Prof. dr hab. n med. Wioletta 

Pietruszewska, Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Prof. dr hab. n. med. 

Krzysztof Morawski, Dr hab. n. med. Alicja Sekula, Dr. n. med. Jerzy Jakubiszyn, Lek. 

Katarzyna Przytuła-Kandzia. 

 

 

1. Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter: Problem rezydentur w zakresie 

otorynolaryngologii w Polsce. Prof. W. Szyfter przedstawił sytuację z zatrudnieniem 

rezydentów, problemy związane z nauczaniem, z przekazywaniem wiedzy 

i doświadczenia. Przestawiono również wykaz rezydentur dla poszczególnych 

województw. Prof. Jerzy Kuczkowski poruszył problem miejsc rezydenckich 

w zakresie specjalizacji z otorynolaryngologii dziecięcej oraz z zakresu audiologii 

i foniatrii. Podkreślono rolę konsultantów wojewódzkich w ubieganiu się o nowe 

miejsca specjalizacyjne. Prof. K. Niemczyk poruszył temat zatrudniania przez szpitale 

osób po zakończonej specjalizacji oraz finansowania nowych angaży dla młodych 

specjalistów. Przestawił stanowisko, iż zwiększenie liczny rezydentur nie rozwiąże 

problemu małej ilości doświadczonych specjalistów z zakresu otorynolaryngologii. 

Prof. K. Morawski podkreślił związek niskiej wyceny procedur z zakresu 

otorynolaryngologii z małą ilością miejsc rezydenckich.  

2. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: Podsumowanie 5 Europejskiego Kongresu 

ORL – HNS (Bruksela 29.06.–03.07.2019). 



3. Sprawozdanie z przygotowań do Sympozjum „Onkologia w otolaryngologii” – 

Bydgoszcz 2021 – podano termin zjazdu 21-22.05.2021. 

4. Omówienie organizacji VI Szkoły Otolaryngologii i V Krajowego Zjazdu szkoleniowego 

PTORL w Toruniu, Hotel Copernicus, 11-12.09.2020 r. (wniosek Prof. dra hab. n. med. 

Dariusza Jurkiewicza). 

5. Omówienie współpracy ze Stowarzyszeniem „Słyszeć bez granic” 

6. Omówienie szczegółów umowy PTORL z firmą OTICON. 

7. Przedstawienie i zgłoszenie kandydatury Prof. Stanisława Bienia o nadanie Godności 

Członka Honorowego PTORL.  

8.  Przestawiono stan opłaconych składek członkowskich PTORL. 

9. Wolne wnioski i sprawy różne 

- omówienie warunków udzielenia patronatu PTORL dla kursów organizowanych 

przez Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie  

- omówienie kwestii udzielania pełnomocnictwa PTORL dla zebrań naukowych 

organizowanych przez terenowe oddziały PTORL  

- omówienie wpływających kandydatur do Nagroda im. Prof. Jana Miodońskiego  

 

 


