
Protokół z II Zebrania Zarządu Głównego Towarzyswa Chirurgów Polskich
Łódź, 19 października 2009 r. 

            II Posiedzenie Zarządu Głównego TChP odbyło się w Łodzi w Auli Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego. Zebranie otworzył Prezes Zarządu TChP. Prof. Adam Dziki przywitał

członków Zarządu.  Przywitał też  JM Rektora Uniwersytetu  Medycznego  w Łodzi prof.  Pawła

Górskiego  i  podziękował JM Rektorowi za  umożliwienie  zorganizowania  Posiedzenia  Zarządu

TChP w auli Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. 

Prof.  Górski  przedstawił  krótką  historię  powstania  Uniwersytetu  Medycznego  a  także

Akademii  Medycznej  i  Wojskowej  Akademii  Medycznej  w  Łodzi.  Wspomniał  także  o

przygotowywanym  przez  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  projekcie  ustawy  o

szkolnictwie wyższym. Przedstawił swoją wizję i plany przekształcania Uniwersytetu Medycznego

w przedsiębiorstwo naukowo-dydaktyczne.  Na  zakończenie  prof.  Górski podzielił  się  własnymi

doświadczeniami  dotyczącymi  zmian  wprowadzonych  w  zarządzaniu  Polskim  Towarzystwem

Alergologicznym w czasie,  gdy był  prezesem zarządu towarzystwa.  Zostało  wówczas  założone

profesjonalne  biuro,  prowadzące  całą  działalność  organizacyjno-administracyjną.  Koncepcja

przedsiębiorstwa naukowego powinna także odnosić się do towarzystw naukowych. Prof.  Górski

życzył owocnych obrad i udanej kadencji całemu Zarządowi Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Prof. Dziki przedstawił program Posiedzenia i dodał punkt o wyborze komisji skrutacyjnej,

poprosił o przyjęcie programu obrad. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto porządek II

Posiedzenia  Zarządu  TChP.  Prof.  Dziki  przedstawił  wszystkim  zebranym  imiennie  członków

Zarządu TChP wybranych podczas Walnego Zebrania TChP we Wrocławiu.

Członkami Zarządu  podczas  obecnej  kadencji  są:  prof.  Marek  Krawczyk  – prezes  elekt,  prof.

Wojciech Witkiewicz – prezes ustępujący,  prof. Adam Dziki – prezes,  prof.  Paweł Lampe, prof.

Edward Stanowski,  prof.  Grzegorz Wallner,  prof.  Zygmunt  Grzebieniak,  prof.  Wojciech Kielan,

prof. Jadwiga Snarska, prof. Jerzy Polański, prof. Tadeusz Wróblewski , prof. Lech Cierpka, prof.

Tadeusz Popiela, prof. Stanisław Głuszek, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Lech Pomorski, prof.

Zygmnt Śledziński, prof. Wojciech Zegarski. 

Prof.  Dziki  przedstawił  także  przewodniczących  poszczególnych  oddziałów  TChP.

Przewodniczącymi  Oddziałów  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  w  kadencji  2009-2011  są:  dr

Mieczysław Wasielica (Oddział Białostocki), prof. Arkadiusz Jawień (Oddział Bydgosko-Touński),

prof. Antoni Czupryna (Oddział Krakowski), prof. Piotr Krokowicz (Oddział Wielkopolski), prof.

Mariusz Frączek (Oddział Warszawski), dr hab. Marek Kamiński (Oddział Zachodniopomorski), dr

Włodzimierz  Karcz  (Oddział  Świętokrzyski),  prof.  Sławomir  Rudzki  (Oddział  Lubelski),  dr



Zbigniew Kowalik (Oddział Opolski),  prof.  Jerzy Arendt  (Oddział Śląski), prof.  Wiktor Bednarz

(Oddział Dolnośląski), dr hab. Andrzej Łachiński (Oddział Gdański), prof. Marian Brocki (Oddział

Łódzki), prof. Krzysztof Bielecki (Oddział Podkarpacki), dr Piotr Malinowski (Oddział Warmińsko

- Mazurski). 

            Przewodniczącymi  komisji  TChP  w  kadencji  2009-2011  są:  Sekcja  Chirurgii

Endokrynologicznej -  prof.  Krzysztof Kuzdak, Sekcja Chirurgii  Endoskopowej –  dr Aleksander

Zając,  Sekcja  Chirurgicznego  Leczenia  Otyłości  -  dr  hab.  Mariusz  Wyleżoł,  Sekcja  Chirurgii

Wojskowej –  dr hab.  Krzysztof Paśnik,  Sekcja Zakażeń Chirurgicznych – prof.  Michał  Drews,

Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii – prof. Waldemar Olszewski, Sekcja Chirurgii Urazowej

– dr  hab.  Leszek Brongel,  Sekcja Wideochirurgii – prof.  Wiesław Tarnowski,  Sekcja Żywienia

Pozajelitowego i Dojelitowego – prof. Ireneusz Krasnodębski. 

            Członkami  Sądu  Koleżeńskiego  TChP  w  kadencji  2009-2011  są:  prof.  Zygmunt

Mackiewicz, prof. Jacek Szmeja, prof. Krzysztof Grabowski, prof. Maciej Otto, dr Jan Sapieżko,

prof. Jacek Dadan, prof. Marta Strutyńska – Karpińska

            Członkami Komisji Rewizyjnej TChP w kadencji 2009-2011 są:  prof. Jerzy Rudnicki, doc.

Piotr Richter, prof. Krzysztof Leksowski, prof. Marek Dobosz, dr hab. Marek Szczepkowski, prof.

Ryszard Marciniak, prof. Krzysztof Kołomecki.

            Prof. Dziki przedstawił Sekretarza zebrania dr Michała Mika i poprosił o zaakceptowanie

członków komisji skrutacyjnej.  Zaproponował do składu komisji:  dr Włodzimierza Karcza,  doc.

Mariusza Wyleżoła i dr. Michała Mika. Przyjęto w głosowaniu jawnym powyższy skład komisji

skrutacyjnej.  Komisja po ukonstytuowaniu się i przeliczeniu obecnych na Sali członków Zarządu

Głównego TChP stwierdziła quorum.

Prof.  Dziki  zapoznał  obecnych  z  protokołem ostatniego  zebrania  Zarządu  TChP,  które

odbyło się we Wrocławiu w dniu 19 września 2009 roku. Poprosił zebranych o głosowanie nad

przyjęciem protokołu z ostatniego zebrania. W głosowaniu jawnym przyjęto jednomyślnie protokół.

Prof.  Dziki  przeszedł  do  kolejnego  punktu  zebrania  –  wyboru  Prezydium TChP:  V-ce

Prezesa  TChP,  Sekretarza  Generalnego  TChP  i  Skarbnika  TChP.  Zgodnie  ze  statutem  TChP

kandydatów podaje  Prezes,  głosowania  są  głosowaniami tajnymi.  Na stanowisko  V-ce Prezesa 

zaproponowano prof.  Zbigniewa Śledzińskiego. Prof.  Dziki przedstawił sylwetkę kandydata.  Na

funkcję Sekretarza Generalnego zaproponowano prof. Grzegorza Wallnera. Prof. Dziki przedstawił

sylwetkę kandydata. Na stanowisko Skarbnika zaproponowano prof. Edwarda Stanowskiego. Prof.

Dziki przedstawił sylwetkę kandydata. 

Zgodnie  ze  statutem  TChP  członkowie  Sądu  Koleżeńskiego  wybierają  spośród  siebie



przewodniczącego. Podobna sytuacja dotyczy wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prof.

Dziki poprosił członków Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu Koleżeńskiego  o ukonstytuowanie  się  i  o

wybór przewodniczących. Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do tajnego głosowania.

Członkowie  Sądu  Koleżeńskiego  i  Komisji  Rewizyjnej  nie  biorą  udziału  w  głosowaniu  na

Członków Prezydium TChP. 

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybranym przez członków Sądu został prof. Jacek

Szmeja. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybranym przez członków Komisji został dr hab.

Marek  Szczepkowski.  Prof.  Dziki  pogratulował  nowo  wybranym  przewodniczącym  Sądu

Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Prof.  Dziki  przeszedł  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad  –  głosowania  na

przewodniczących Komisji TChP. Głosowanie jest głosowaniem tajnym. Statut stanowi, że prezes

TChP przedstawia  kandydatów na  przewodniczących  Komisji  TChP.  Wybrani  przez  Zarząd  w

głosowaniu  tajnym  przewodniczący  komisji,  przedstawiają  członków  poszczególnych  komisji

podczas  kolejnego  zebrania  zarządu.  Prof.  Bielecki  zgłosił  zamiar  rezygnacji  ze  stanowiska

przewodniczącego Komisji Statutowej TChP. Ustalono, że wybory na przewodniczącego Komisji

Statutowej odbędą się podczas najbliższego zebrania Zarządu Głównego. 

Prof.  Dziki  przedstawił  sylwetkę  prof.  Tadeusza  Popieli  i  zaproponował  prof.  Popielę  jako

kandydata na przewodniczącego Komisji ds. Nauki. Prof. Popiela nie jest obecny podczas obrad,

prezes  TChP  otrzymał  faksem  list  oświadczający  o  woli  prof.  Popieli  do  objęcia  funkcji

przewodniczącego Komisji ds. Nauki TChP. Prof. Dziki zaproponował prof. Grzegorza Wallnera na

stanowisko przewodniczącego Komisji ds.  Kształcenia  i  Specjalizacji,  prof.  Józefa Kładnego  na

stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Socjalno-Zawodowych, prof. Wojciecha Noszczyka na

stanowisko przewodniczącego Komisji Historycznej.  Prof. Noszczyk jest nieobecny na obradach,

otrzymano faxem oświadczenie woli prof.  Noszczyka o kandydowaniu na w/w stanowisko, prof.

Jadwigę Snarską na stanowisko przewodniczącej Komisji Interwencyjnej, prof. Stanisława Głuszka

na  stanowisko  przewodniczącego  Komisji  Opiniodawczej,  prof.  Jana  Kuliga  na  stanowisko

przewodniczącego Komisji Zagranicznej, prof. Michała Drewsa na stanowisko przewodniczącego

Komisji Etyki,  prof.  Marka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Komisji ds.  Członków

Honorowych. Rozdano karty do głosowania i rozpoczęto tajne głosowanie na przewodniczących

Komisji TChP. 

W głosowaniu brało udział 33 członków TChP. 

Ogłoszono wyniki wyborów na członków Prezydium TChP:



- Stanowisko V-ce Prezesa Zarządu TChP - Prof. Zbigniew Śledziński: 

                        Za: 27 głosów;            Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 4 głosy.

Prof. Zbigniew Śledziński objął stanowisko V-ce Prezesa TChP.

- Stanowisko Sekretarza Generalnego TChP – Prof. Grzegorz Wallner:

                        Za: 29 głosów;            Przeciw: 3 głosy;            Wstrzymujących się: 0 głosów

            Prof. Grzegorz Wallner objął stanowisko Sekretarza Generalnego TChP.

- Stanowisko Skarbnika TChP – Prof. Edward Stanowski:

                        Za: 32 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

            Prof. Edward Stanowski objął stanowisko Skarbnika TChP. 

Prof. Dziki złożył gratulacje nowo wybranym członkom Prezydium TChP.

            Ogłoszono wyniki wyborów na przewodniczących Komisji TChP:

- Przewodniczący Komisji Historycznej – prof. Wojciech Noszczyk

                        Za: 32 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

Prof. Wojciech Noszczyk objął stanowisko przewodniczącego Komisji Historycznej.

- Przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych – prof. Józef Kładny

                        Za: 32 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

Prof. Józef Kładny objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Socjalno-Zawodowych.

- Przewodniczący Komisji Opiniodawczej – prof. Stanisław Głuszek

                        Za: 30 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 1 głos

Prof. Stanisław Głuszek objął stanowisko przewodniczącego Komisji Opiniodawczej.

- Przewodniczący Komisji ds. Etyki – prof. Michał Drews

                        Za: 32 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

Prof. Michał Drews objął funkcję przewodniczącego Komisji ds. Etyki.

- Przewodniczący Komisji Interwencyjnej – prof. Jadwiga Snarska

                        Za: 33 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

Prof. Jadwiga Snarska objęła funkcję przewodniczącej Komisji Interwencyjnej.

- Przewodniczący Komisji Zagranicznej – prof. Jan Kulig



                        Za: 33 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

Prof. Jan Kulig objął funkcję przewodniczącego Komisji Zagranicznej.

- Przewodniczący Komisji ds. Członków Honorowych – prof. Marek Krawczyk

                        Za: 33 głosy;               Przeciw: 0 głosów;            Wstrzymujących się: 0 głosów

Prof. Marek Krawczyk objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Członków Honorowych.

- Przewodniczący Komisji ds. Naukowych – prof. Tadeusz Popiela

                        Za: 30 głosów;            Przeciw: 1 głos;            Wstrzymujących się: 2 głosy

Prof. Tadeusz Popiela objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Naukowych.

- Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji – prof. Grzegorz Wallner

                        Za: 30 głosów;            Przeciw: 2 głosy;            Wstrzymujących się: 1 głos

Prof. Grzegorz Wallner objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji.

Prof. Dziki złożył gratulacje nowo wybranym przewodniczącym Komisji TChP. Prof. Dziki

poprosił jednocześnie,  aby przewodniczący komisji na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego

przestawili członków komisji i plan działalności.

Prezes TChP podziękował dotychczasowym władzom TChP za szczególny wkład w rozwój

towarzystwa,  podkreślił,  że  powinna  zostać  wypracowana  wspólna  dla  całego  zarządu  wizja

prowadzenia działań, która byłaby kontynuowana przez następne wybrane władze towarzystwa. 

Prof. Dziki przeszedł do kolejnego punktu zebrania i przedstawił plan działalności TChP w

latach 2009-2011. Zadeklarował,  że każda inicjatywa prezesa zostanie  uzgodniona z Prezydium

TChP a następnie z Zarządem Głównym. Zgodził się z prof. Górskim, że towarzystwo powinno

funkcjonować jako profesjonalne i nowocześnie działające biuro. Niezbędne jest zebranie aktualnej

bazy danych adresowych wszystkich członków TChP. Prof. Dziki zwrócił się do obecnych na sali

członków  Zarządu  i  przewodniczących  Oddziałów  o  jak  najszybsze  przesłanie  (drogą

elektroniczną)  do  sekretariatu  towarzystwa  danych  (adresowych  i  e-mailowych)  wszystkich

członków Oddziałów TChP. Poprosił, aby dane te przesłać w ciągu najbliższych 2 tygodni.

            Prof.  Dziki podkreślił,  jak ważne jest  zdobywanie funduszy na prowadzenie działalności

statutowej towarzystwa. Jednym ze sposobów jest przyjęcie do towarzystwa niektórych firm jako

Członków Wspierających TChP. W taki sposób działa wiele towarzystw naukowych. Prof. Dziki

nadmienił, że jest po wstępnych rozmowach z firmami medycznymi. Prezes TChP planuje dzięki

temu pozyskać dla towarzystwa kwotę kilkuset  tysięcy złotych rocznie.  Prof.  Dziki poinformuje

Członków Zarządu o wynikach rozmów. 



            Kolejnym celem, jaki powinien przyświecać władzom TChP jest organizacja szkoleń  dla

młodych chirurgów i poprawa jakości leczenia chirurgicznego. Wszystkie kursy organizowane pod

egidą TChP powinny uzyskać akredytację Zarządu Głównego  TChP odnośnie  programu i  osób

prowadzących kurs. Liczące się w Europie i na świecie towarzystwa chirurgiczne budują ośrodki

(centra) doskonalenia chirurgicznego. Prof. Dziki powiedział, że zdaje sobie sprawę, że nie uda mu

się podczas swojej kadencji zbudować takiego ośrodka, jednak centrum doskonalenia chirurgów w

technikach klasycznych  i  minimalnie  inwazyjnych  powinno  zostać  zorganizowane  przez  TChP.

Jednym z pomysłów na zorganizowanie funduszu jest wspólne działanie z innymi towarzystwami

np. Polskim Towarzystwem Urologicznym a także pozyskanie środków z Ministerstwa Zdrowia.

Prof.  Dziki  nadmienił,  że  takie  centrum  szkoleń  o  nazwie  „Eagle”  zostało  zbudowane  przy

Królewskim Towarzystwie Chirurgicznym w Wielkiej Brytanii a jego koszt wyniósł ponad 15 mln.

funtów. W ponad 90% koszty budowy i wyposażenia zostały pokryte przez firmy farmaceutyczne i

sprzętowe  (Johnson&Johnson,  Covidien,  Brown,  Olympus  i  inne).  W  centrum  tym  młodzi

chirurdzy uczą się operować na symulatorach, uczą się szyć na tkankach pobranych od zwierząt,

szkolą  się  w  technikach  laparoskopowych.  Jest  także  możliwość  szkolenia  całych  zespołów

operacyjnych (instrumentariuszka, chirurg, anestezjolog), podczas których symuluje się wirtualny

krwotok  lub  inną  nagłą  sytuację  śródoperacyjną  w  tym czasie  komisja  obserwuje  zachowanie

zespołu  operacyjnego.  Tego  typu  szkolenia  istotnie  poprawiają  jakość  leczenia.  Celem  TChP

powinno być stworzenie takiego centrum szkoleń.

            Następnym celem towarzystwa powinno być „ożywienie” strony internetowej. Na stronie

powinien  znaleźć  się  bank  pracy  dla  chirurgów,  wytyczne  leczenia  chorób  chirurgicznych

(opracowane  pod kierunkiem prof.  Bieleckiego,  lecz  ze  względu  na  upływający czas  powinny

zostać nieco zmodyfikowane), wykłady, filmy szkoleniowe dla młodych chirurgów. Część strony

powinna  być  zablokowana  i  dostępna  jedynie  dla  członków  TChP,  którzy  opłacili  składkę

członkowską.  Prof.  Dziki poruszył też sprawę wysokości rocznych składek na TChP i uznał,  że

dotychczasowa składka w wysokości 60 PLN rocznie jest na dzisiejsze warunki zbyt  niska i dla

dobra  towarzystwa  powinna  zostać  podniesiona.  Na  stronie  internetowej  powinien  znaleźć  się

aktualny  kalendarz  zjazdów  i  konferencji  naukowych  w  celu  lepszej  koordynacji  działań

towarzystwa i organizacji własnych konferencji i spotkań. Prof. Dziki obiecał, że dołoży wszelkich

starań, aby osiągnąć przedstawione cele i zwrócił się z prośbą do członków Zarządu Głównego o

pomoc.

Prof.  Bielecki zabrał głos i uznał,  że idea stworzenia ośrodka szkoleń dla chirurgów jest

doskonałym pomysłem. Podkreślił, że podczas ostatniego sympozjum TChP we Wrocławiu wraz z

prof.  Witkiewiczem podjęto  już  tego  typu  próby  organizując  dla  chirurgów warsztaty  technik



klasycznych  i  małoinwazyjnych.  Warsztaty  cieszyły  się  ogromnym  zainteresowaniem  wśród

uczestników Kongresu;  były  zorganizowane  pod  przewodnictwem dr.  hab.  Piotra  Richtera,  dr.

Nowakowskiego  i  prof.  Bieleckiego.  Prof.  Bielecki  zaproponował,  żeby  w  ciągu  najbliższych

miesięcy powtórzyć tego typu szkolenie, nie czekając na kolejny zjazd za dwa lata. 

Prof.  Bielecki  podziękował  prof.  Dzikiemu  za  przypomnienie  wszystkim o  napisanych

wytycznych  leczenia  chorób  chirurgicznych,  zgodził  się  jednocześnie,  że  powinny  one  zostać

unowocześnione.  Prof.  Bielecki  zadeklarował  chęć  modyfikacji  wytycznych,  rozdał  obecnym

wytyczne wydrukowane w 2007 r. i poprosił o naniesienie poprawek. Prof. Dziki zgodził się z prof.

Bieleckim,  że uaktualnione  wytyczne  powinny znaleźć  się  na  stronie  internetowej TChP.  Prof.

Witkiewicz  przypomniał,  że  część  wytycznych,  które  były  napisane  na  64  Kongres  TChP jest

jeszcze  w  trakcie  obróbki.  Prof.  Witkiewicz  zwróci  się  do  przewodniczących  sesji  kongresu  o

zebranie materiałów. 

Głos zabrał prof. Lampe i powiedział, że jego zdaniem powinno się stworzyć stałe centrum

szkoleń, a nie tworzyć tylko warsztaty na zjazdach. Zwrócił też uwagę, że aktualna sytuacja prawna

jest  dość  skomplikowana  i  wszystkie  działania  powinny  być  klarowne.  Wobec  dzisiejszych

przepisów,  nie  jest  do  końca  jasne  zarządzanie  szpitalami uniwersyteckimi  i akademickimi,  nie

wiadomo, czy podlegają ministerstwu zdrowia czy też ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof.  Lampe  poddał  pod  wątpliwość  zakres  działań Komisji  Opiniodawczej  i  Interwencyjnej  i

poprosił o uściślenie zakresu kompetencji obu komisji.  Zdaniem prof.  Lampe funkcja Sekretarza

Generalnego  do  tej  pory  pełniona  przez  członków  TChP  działających  na  terenie  Warszawy,

pozwalała  im  na  szybką  interwencję  w  siedzibie  na  Nowiniarskiej  w  razie  nagłych  potrzeb

towarzystwa.  Prof.  Dziki  odpowiedział,  że  w  dobie  internetu  i  szybkiej  wymiany  informacji

pełnienie  funkcji  Sekretarza  Generalnego  przez  osoby  spoza  Warszawy nie  powinno  stanowić

problemu. Zdaniem Prof. Dzikiego Sekretarz Generalny powinien pełnić funkcję minimum 4-5 lat i

nawet  na  ten  okres  być  wyłączony  z  działalności  chirurgicznej.  Prof.  Dziki  podał  przykład

niemieckiego towarzystwa chirurgów, w którym osoba piastująca funkcję Sekretarza Generalnego

pracuje  w  ramach  pełnego  etatu  za  odpowiednie  wynagrodzenie.  Prof.  Dziki  odnosząc  się  do

wątpliwości, co do komisji opiniodawczej i interwencyjnej, powiedział, że zostały one powołane,

bo takie są zapisy statutowe towarzystwa.

Prof.  Krawczyk  odniósł  się  do  planów  stworzenia  centrów  dydaktycznych  i  uznał,  że

kontynuacja  dotychczasowej pracy jest  dobrym pomysłem,  ale  koncepcja  budowy powinna być

oparta na działaniach prezesa towarzystwa i jego wizji takiego centrum.

Prof.  Jawień  zgodził  się  z  ideą  funkcjonowania  towarzystwa  jako  przedsiębiorstwa

naukowo-dydaktycznego.  Podkreślił  jednak,  że  prowadzenie  dobrze  działającego  biura  i  dobrej



strony internetowej  („żywej”  strony z  materiałami  edukacyjnymi),  będzie  wymagało  pracy nie

jednej,  ale przynajmniej kilku osób w biurze towarzystwa. Prof. Jawień powiedział, że są firmy,

które za  relatywnie  nieduże  pieniądze  mogłyby się  zająć  obsługą  towarzystwa.  Podał przykład

Towarzystwa  Leczenia  Ran  z  okresu,  w  którym był  w  nim Prezesem.  Prof.  Jawień  podniósł

problem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez Towarzystwo, bo jedynie w ten

sposób można będzie rozpocząć inwestycję w kierunku stworzenia centrów edukacyjnych. Prof.

Witkiewicz w odpowiedzi przypomniał,  że zapisy w nowym statucie pozwalają na prowadzenie

działalności gospodarczej przez TChP. 

Prof. Cierpka zapytał prezesa o przyszłość Polskiego Przeglądu Chirurgicznego i o to, czy

podwyższona składka członkowska będzie zawierała opłatę za Polski Przegląd Chirurgiczny. Prof.

Dziki poprosił,  żeby do  tego  tematu wrócić  przy punkcie  porządku  obrad dotyczącym wyboru

nowego Redaktora Naczelnego PPCh. 

Prof.  Cierpka  zaproponował,  żeby  wytyczne  opracowane  przez  prof.  Bieleckiego  wydawać  w

formie e-book na stronie TChP i tam na bieżąco aktualizować, a dostęp do nich ograniczyć dla

członków TChP,  którzy  opłacili  składki.  Pozwala  to  na  pewne  oszczędności.  Prof.  Stanowski

przypomniał,  że  w  Poznaniu  na  Walnym  Zebraniu  TChP  uchwalono  podwyższoną  składkę

członkowską zawierającą opłatę za PPCh a następnie za zjeździe w Białymstoku podjęto uchwałę

zawieszającą poprzednią decyzję na dwa lata. Prof. Stanowski przypomniał też, że właśnie teraz

minęły dwa lata i należy do podwyższonej składki wrócić. 

Zdaniem prof. Stanowskiego za dotychczasowe wynagrodzenie dla sekretarek nie da się utrzymać

profesjonalnego  biura.  Sekretarka prezesa otrzymuje  1000 pln miesięcznie,  natomiast  sekretarki

prezesa-elekta, skarbnika i sekretarza generalnego po 500 pln. 

Prof. Stanowski poruszył też sprawę Kapituły Stypendiów TChP, prof. Dziki poprosił, żeby

do sprawy Kapituły Stypendiów powrócić na zebraniu ZG TChP w grudniu. 

            Prof. Dziki zaproponował, żeby poddać pod głosowanie wniosek, aby prof. Bielecki został

koordynatorem ds. wytycznych TChP. Prof. Bielecki mógłby uaktualnić wytyczne wydane 3 lata

temu i dodać tam informacje dostarczone przez prof. Witkiewicza. Prof. Stanowski zabierając głos

powiedział, że dane dotyczące wytycznych powinni też podać przewodniczący Sekcji TChP. Prof.

Bielecki przypomniał, że czas internetu i szybkiej wymiany informacji jest bezdyskusyjny, jednak

dostępność  do  tych  środków  przekazu  jest  nadal  ograniczona  i  zaproponował,  żeby  ważne

dokumenty i informacje jednak były przelewane na papier i  w formie drukowanej rozsyłane do

członków TChP.  Prof.  Bielecki podał informację o  ilości lekarzy zgłaszających się  na  kursy,  o

których  informacja  przesyłana  jest  drogą elektroniczną.  Na  kurs  doskonalący  dla  ordynatorów

oddziałów chirurgicznych zgłosiło się jedynie 30 osób. 



Rozpoczęto głosowanie jawne  na funkcję koordynatora ds.  wytycznych. Jednomyślnie  w

głosowaniu jawnym wybrano prof. Bieleckiego na funkcję koordynatora TChP ds. wytycznych.

            Prof.  Dziki  przeszedł  do  następnego  punktu  zebrania  –  wyboru  Redaktora  Naczelnego

PPCh. Prof.  Śledziński zaproponował,  żeby funkcję Redaktora Naczelnego powierzyć Prezesowi

TChP. Zdaniem prof. Dzikiego po negocjacjach z firmami uda się doprowadzić do sytuacji, w której

PPCh  docierałby,  po  opłaceniu  jedynie  składki  członkowskiej,  do  wszystkich  członków TChP.

Łatwiej będzie przekonać reklamodawców do opublikowania reklamy w piśmie docierającym do

kilku tysięcy chirurgów w Polsce a nie tylko do tych, którzy PPCh prenumerują. Kolejnym istotnym

elementem funkcjonowania PPCh jest wprowadzenie go na listę filadelfijską. Prof. Dziki rozpoczął

już rozmowy z osobami z uniwersytetu Bethesda.  Prof.  Dziki przypomniał,  że jest  Redaktorem

Naczelnym pisma Proktologia  i  w razie  wyboru na  stanowisko  Redaktora Naczelnego  PPCh z

tamtej funkcji zrezygnuje. Prof. Bielecki podzielił się swoją opinią i uznał, że wyjątkowo trudno

będzie prezesowi TChP zajmować się redagowaniem i proponowanymi dużymi zmianami w PPCh.

Prof. Bielecki nadmienił, że boi się, aby łączenie kilku tak odpowiedzialnych funkcji nie odbiło się

niekorzystnie  na  którymś  z  tych  działań.  Prof.  Wallner  przypomniał,  że  w  historii  TChP były

sytuacje, gdy Prezes TChP był jednocześnie Redaktorem Naczelnym PPCh. Zdaniem prof. Wallnera

należy  tę  funkcję  dać  właśnie  prezesowi  TChP.  Podkreślił,  że  głównym  celem  działalności

Redaktora Naczelnego PPCh jest wprowadzenie pisma do bazy Medline i na listę filadelfijską. Prof.

Brocki zapewnił obecnych, że prof. Dziki podejmuje się różnych działań i na pewno podoła funkcji

Redaktora Naczelnego PPCh. Prof. Kulig podkreślił, że kontakty i międzynarodowa pozycja prof.

Dzikiego na pewno pomogą w uzyskaniu IF przez PPCh. 

Prof. Dziki przedstawił zebranym dr hab. med. Macieja Banacha, który jest Redaktorem Naczelnym

Archives of Medical Science. Doc. Banach wprowadził to pismo na listę filadelfijską. Prof. Dziki

powiedział,  że po wyborze jego osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego PPCh będzie blisko

współpracował z doc Banachem. 

Doc. Banach podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym polityki prowadzenia i zarządzania

pismem medycznym. Uznał, że PPCh jako pismo związane z TChP i o tak olbrzymiej tradycji musi

nie tylko zostać wpisane na listę filadelfijską,  ale także otrzymać Impact Factor.  Zadanie to jest

trudne, ale w pełni wykonalne w ciągu najbliższych kilku lat. Należy w PPCh dokonać wielu dość

dużych zmian, przed wszystkim dotyczących indeksacji w Medline. Doc. Banach opisał dokładny

mechanizm  przyznawania  indeksów  w  bazie  Medline  oraz  działanie  listy  filadelfijskiej.  Doc.

Banach  współuczestniczył  w  pracach  nad  wprowadzeniem  Torakochirurgii  Polskiej  i

Kardiochirurgii Polskiej na listę filadelfijską. Doc. Banach podkreślił,  że przy dużym wkładzie i

zaangażowaniu członków Zarządu TChP, pismo o tak olbrzymich tradycjach jak PPCh może się



szybko rozwinąć i otrzymać indeksację w Medline, wejść na listę filadelfijską i otrzymać pierwszy

Impact Factor w ciągu 4-5 najbliższych lat. 

Zabrał głos prof. Bielecki i odniósł się z pewnym niedowierzaniem do słów doc Banacha, mówiąc,

że podobne zapewnienia słyszy już od 20 lat. Prof. Brocki powiedział, że dobrze zna doc Banacha i

zapewnił,  że wszystko to, co doc Banach przed chwilą powiedział,  jest w on stanie zrealizować.

Potwierdził,  że doc Banachowi szybko udało się  wprowadzić Torakochirurgię i Kardiochirurgię

Polską do bazy Medline. Po 48 latach istnienia udało się po roku wprowadzić Kardiologię Polską

na listę filadelfijską. 

Prof.  Stanowski  zapytał  o  prawne  relacje,  jakie  istnieją  pomiędzy Fundacją  -  Polski  Przegląd

Chirurgiczny, wydającą PPCh a samym TChP. O to samo zapytał też prof. Lampe. Prof. Dziki w

odpowiedzi zacytował zapis ze statutu TChP, w którym jedną z kompetencji zarządu TChP jest

wydawanie  organu  towarzystwa,  którym  jest  PPCh,  powoływanie  Redaktora  Naczelnego  i

Komitetu Redakcyjnego PPCh. Zarząd TChP może natomiast zlecić wydawanie PPCh. 

Zdaniem prof.  Lampego  prof.  Dziki jest  bardzo  dobrym kandydatem na  stanowisko  Redaktora

Naczelnego  PPCh  i  nie  ma  konfliktu  kompetencyjnego  w  łączeniu  funkcji  prezesa  TChP  i

Redaktora Naczelnego PPCh. Zauważył jednak, że podczas wyborów nowego redaktora powinien

być obecny dotychczasowy, wieloletni Redaktor Naczelny – prof. Wojciech Noszczyk. Prof. Dziki

odpowiadając zapewnił, że wysłał zaproszenie dla prof. Noszczyka i przed kilkoma dniami także do

niego telefonował. Prof. Noszczyk poprosił o możliwość wydawania przez siebie PPCh do końca

2009 roku. 

Prof.  Zieniewicz podzielił  się  własnymi doświadczeniami z prowadzenia  czasopisma  Annals  of

Transplantation.  Po  zmianie  redaktora  zarządzającego,  po  dwóch  latach  udało  się  wprowadzić

pismo do indeksacji w bazach danych a od 2010 roku otrzyma ono IF = 0.6 pkt. Prof. Zieniewicz

potwierdził słowa doc Banacha o konieczności zmiany sposobu zarządzania pismem. 

Zabrał  głos  prof.  Wallner  i  powiedział,  że  prof.  Noszczyk  prowadził  rozmowy  w  sprawie

przekazania funkcji Redaktora Naczelnego PPCh, rozmawiał z prof.  Andziakiem, doc. Kielarem,

obydwaj  odmówili  przyjęcia  tej  funkcji.  Ostatnia  propozycja  dotyczyła  jednego  z  docentów

pracujących z prof. Noszczykiem. Prof. Misiuna przekazał prof. Wallnerowi, informację,  że prof.

Noszczyk nie ma swojego kandydata na Redaktora Naczelnego PPCh. 

Prof.  Polański  złożył  wniosek  formalny  o  rozpoczęcie  głosowania  na  Redaktora  Naczelnego

Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Rozdano karty do głosowania tajnego. 

            

W czasie  liczenia  głosów prof.  Dziki  przeszedł  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad –



zatwierdzenie przez ZG TChP organizacji biura towarzystwa. Prof. Dziki przedstawił propozycję,

żeby  biuro  przez  pierwsze  dwa  lata  funkcjonowało  w  Łodzi.  Prof.  Dziki  jest  po  rozmowie  z

dyrektorem szpitala im WAM, który udostępnił za symboliczną opłatę (100 pln miesięcznie), jedno

z pomieszczeń szpitala.  Prof.  Dziki zaproponował,  że w biurze powinna być zatrudniona jedna

osoba w ramach pełnego etatu. Będzie ona odpowiedzialna za dobry przepływ informacji między

zarządem a członkami TChP, zarządzanie informacjami na stronie internetowej towarzystwa a także

za organizowanie konferencji. Prof. Dziki zaproponował zorganizowanie wiosną w 2010 i w 2011

roku sympozjum : ”Co nowego w chirurgii w 2009 roku i w 2010 roku”. Pierwsza konferencja

mogłaby odbyć się w dniach 12-14 lub 19-21 marca 2010 r w Warszawie lub w Łodzi. 

Zabrał głos prof.  Stanowski przedstawił dotychczasową strukturę biura TChP: cztery sekretarki:

jedna  na  ul.  Nowiniarskiej  oraz  sekretarki:  prezesa,  sekretarza  generalnego  i  skarbnika  oraz

księgowa. Ustalono dodatkowe zatrudnienie dla sekretarki prezesa elekta. Prof. Dziki powtórzył, że

powinna zostać zatrudniona jedna osoba do prowadzenia całego  biura,  organizacji konferencji i

prowadzenia strony internetowej. Biuro znajdowałoby się w Łodzi. Poprosił członków ZG TChP o

wyrażenie swojej opinii i głosowanie jawne. Zebrani jednomyślnie przyjęli propozycje prezesa.

            

Prof.  Dziki  przeszedł  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad.  Zwrócił  się  do  wszystkich

zebranych  o  przesyłanie  danych  adresowych  członków oddziałów  TChP w nieprzekraczalnym

terminie 2 tygodni. Poprosił też o zmobilizowanie do opłacania składek członkowskich. Opłacenie

składek  pozwoli  na  korzystanie  z  materiałów  dydaktycznych,  filmów  edukacyjnych

prezentowanych na stronie TChP.  Osoby,  które nie  opłaciły składki nie  będą miały dostępu do

części materiałów zamieszczanych na witrynie internetowej. 

Zabrał  głos  prof.  Rudzki  i  stwierdził,  że  jest  niezwykle  małe  zainteresowanie  przynależnością

chirurgów do TChP, gdyż członkostwo w towarzystwie nie wiąże się z żadnymi korzyściami dla

chirurgów. Dotyczy to przede wszystkim chirurgów pracujących w terenie, ale także w ośrodkach

akademickich. Prof. Stanowski zaznaczył, że wszystkie zmiany, które dotyczą wysokości składek i

członkostwa muszą zostać podejmowane podczas Walnego Zebrania członków TChP. Prof. Bielecki

zaproponował,  żeby  podczas  Walnego  Zebrania  jeszcze  raz  zająć  się  prenumeratą  PPCh  i

ewentualnym włączeniem opłaty za pismo do składki członkowskiej. Prof. Bielecki jest zdania, że

aby  podnieść  rangę  PPCh  przez  najbliższe  dwa  lata  prace  polskich  chirurgów  powinny  być

przekazywane do publikacji właśnie w PPCh. 

Prof.  Dziki  zaproponował,  żeby  Walne  Zebranie  zwołać  podczas  wiosennej  konferencji,  „Co

nowego w chirurgii  ”  w marcu.  Prof.  Polański zgodził się  z  tym,  że termin Walnego  Zebrania

powinien  być  zorganizowany  w  marcu,  gdyż  w  szanującym  się  towarzystwie  naukowym



organizowanie walnych zebrań raz na dwa lata nie pozwala na dynamiczną pracę. Zdaniem prof.

Polańskiego TChP powinno zaplanować wieloośrodkowe badania, podobnie do innych towarzystw.

Publikacja wieloośrodkowych badań na łamach PPCh podniesie rangę czasopisma. W głosowaniu

jawnym Zarząd Główny TChP zdecydował o zwołaniu Walnego  Zgromadzenia  członków TChP

podczas konferencji organizowanej przez towarzystwo w marcu. Informacja o dokładnym terminie

konferencji i zebrania będzie umieszczona na stronie internetowej TChP. 

            Prof. Dziki przeszedł do następnego punktu porządku obrad – wizyty w Royal College of

Surgeons w Londynie. Prof. Dziki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Royal College of Surgeons.

W Zarządzie Głównym zasiada także przedstawiciel młodych chirurgów w trakcie specjalizacji.

Dzięki temu TChP mogłoby bardziej otworzyć się na jego młodych członków. Jednym z członków

zarządu RCS jest przedstawiciel organizacji pacjentów. W warunkach polskich mógłby być ktoś z

Biura Rzecznika  Praw Pacjenta.  Prof.  Dziki podzielił  się  jeszcze raz  wrażeniami w  wizycie  w

centrum szkoleń dla chirurgów „Eagle”.  Prof.  Dziki podczas spotkania poprosił prezesa RCS o

wypełnienie przez chirurgów angielskich jednej z sesji naukowych podczas 65 Kongresu w Łodzi w

2011 r. 

Prof.  Polański  zwrócił  uwagę,  że  istnieje  pewien,  jeszcze  na  razie  nieformalny  wymóg  Unii

Europejskiej,  aby przedstawiciel  chirurgów w trakcie  specjalizacji  brał  udział  w posiedzeniach

zarządu. Prof. Dziki zaproponował, żeby na początku zaprosić przedstawiciela młodych chirurgów

jako obserwatora,  a zmiany w statucie dotyczące składu Zarządu wprowadzić podczas Walnego

Zebrania w marcu 2010 r. 

            

Prof. Dziki zdał krótką relację z wizyty w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów.

Spotkał się tam wraz z prof. Krawczykiem i prof. Wallnerem z Prezesem i Sekretarzem Generalnym

towarzystwa.  Strona  niemiecka  jest  gotowa  zaoferować  stypendium  dla  polskich  chirurgów

związane  z  odwiedzeniem kilku  niemieckich  ośrodków  chirurgicznych  i  udziałem w  zjeździe

niemieckiego  towarzystwa  chirurgicznego.  Chirurdzy  niemieccy  zaproponowali  współpracę

dwustronną,  polegającą  na  wymianie  chirurgów  polskich  i  niemieckich.  Prof.  Lippert  byłby

koordynatorem ze strony niemieckiej.  Zarząd niemieckiego towarzystwa zaproponował,  aby ZG

TChP wypełnił jedną z sesji naukowych zjazdu towarzystwa niemieckiego. Prof. Dziki wraz z prof.

Krawczykiem  i  prof.  Wallnerem zaprosili  stronę  niemiecką  do  wypełnienia  sesji  podczas  65

Kongresu TChP w Łodzi.

            

Prof.  Dziki  powrócił  do  swojej  wizyty  w  Londynie  i  wspomniał  o  spotkaniu  z  osobą



odpowiedzialną za organizację szkoleń w RCS. Strona brytyjska wyraża chęć podzielenia się z ZG

TChP swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.  Prof.  Dziki  zaproponował,  że spotkanie  takie

mogłoby się  odbyć podczas jednego z zebrań ZG. Prof.  Bielecki zaproponował,  żeby spotkanie

takie odbyło się podczas konferencji „Co nowego w chirurgii w 2009” planowanej na marzec 2010. 

            

Prof.  Dziki  przeszedł  do  kolejnego  punktu porządku obrad – przedstawienia  aktualnego

stanu  rejestracji  TChP w  KRS.  Adwokat  Tomasz  Gasiński,  który  został  przez  prof.  Dzikiego

zaproszony na spotkanie,  przypomniał jakie dokumenty wymagane są do aktualizacji rejestracji.

Poprosił  też przewodniczących oddziałów i  sekcji TChP o przesłanie  oryginałów protokołów z

zebrań sprawozdawczo-wyborczych. 

            

Prof.  Dziki  zaproponował terminy następnych zebrań ZG TChP w Warszawie.  Ustalono

terminy: 14 grudnia 2009, 22 lutego 2010, 12 kwietnia 2010, 14 czerwca 2010. 

            

Prof.  Dziki przeszedł do punktu – wolne wnioski. Zaproponował,  by podczas konferencji

„Co  nowego  w  chirurgii…”,  zorganizować  sesje  habilitacyjne,  podczas  których  przedstawiane

byłyby założenia prac habilitacyjnych, podobna sesja mogłaby dotyczyć prac doktorskich. Celem

takich sesji  byłoby promowanie  nauk  chirurgicznych.  W opinii  prof.  Bieleckiego  powinny być

przedstawiane nie tylko założenia prac, ale gotowe, już obronione prace habilitacyjne i doktorskie,

aby środowisko chirurgiczne mogło zapoznać się z osiągnięciami naukowymi polskich chirurgów.

Prof.  Bielecki zaproponował,  żeby zebrania  ZG TChP mogły odbywać  się  w Łodzi,  ze

względu na lokalizację w centrum Polski i dobre warunki lokalowe w auli Wydziału Lekarskiego

UM w Łodzi. Prof. Krawczyk dodał, że siedziba przy Nowiniarskiej w Warszawie służy ZG TChP

od wielu lat i powinno tak pozostać.

Prof.  Bielecki  podał  kolejny  wolny  wniosek,  żeby  połączyć  wiosenną  konferencję  „Co

nowego  w chirurgii  w 2009 r.”  z  konferencją  „Postępy chirurgii”  organizowaną  przez  CMKP,

zadecydowano, że konferencja „Co nowego w chirurgii w 2009 r.” zostanie pod auspicjami TChP,

nie podjęto decyzji o połączeniu konferencji.  

Prof. Dziki ogłosił wyniki wyborów na funkcję Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu

Chirurgicznego.

Za: 31 głosów;            Przeciw: 1 głos;            Wstrzymujących się: 1 głos

Prof. Adam Dziki objął funkcję Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. 



Prof. Dziki podziękował wszystkim zebranym i zamknął II Posiedzenie Zarządu Głównego

Towarzystwa Chirurgów Polskich. 
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