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XIII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Warszawa, 18 września 2013 r.

podczas 66. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Hotel Marriott

Posiedzenie  otworzył   Prof.  dr  hab.  n.  med.  Marek  Krawczyk  Prezes  Towarzystwa

Chirurgów  Polskich  w  kadencji  2011-2013,  który  w  słowie  wstępnym  przywitał  wszystkich

przybyłych na ostatnie XIII posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Profesor Marek Krawczyk przedstawił zebranym plan posiedzenia i poprosił o głosowanie jawne w

sprawie przyjęcia protokołu z XII Posiedzenia ZG TChP z dnia 17 czerwca 2013 roku. 

W głosowaniu jawnym Członkowie ZG TChP jednogłośnie przyjęli protokół z zebrania.

Następnie Pan Profesor Krawczyk przypominał o piśmie,  które wpłynęło do ZG TChP od Pana

Profesora Pawła Lampe z prośbą o utworzenie w ramach TChP nowej Sekcji, Sekcji Trzustki TChP.

Zgodnie z uchwałą ZG TChP każda inicjatywa dotycząca stworzenia nowej Sekcji w ramach TChP

powinna  zostać  zaopiniowana  przez  przynajmniej  dwóch  recenzentów,  którzy  po  analizie

dokumentów powinni następnie ZG TChP przedstawić swoje stanowisko. Na ostatnim ZG TChP

zaproponowano  dwóch recenzentów,  jednak  kandydatury nie  zostały  poddane  pod głosowanie,

zatem  Prof.  Paweł  Lampe  zwrócił  się  z  prośbą  do  Prezesa  TChP  o  ponowne  wyznaczenie

recenzentów.  Zaproponowano,  aby  z  dokumentami  dotyczącymi  utworzenia  Sekcji  Trzustki

zapoznali się: Prof. Michał Drews, Prof. Zygmunt Grzebieniak i Prof. Marek Dobosz. Wszystkie

propozycje  recenzentów  zostały  zaaprobowane  przez  ZG  TChP.  Tym  samym  Prof.  Marek

Krawczyk zwrócił się z prośbą o przesłanie do recenzentów pisma z prośbą o utworzenie Sekcji

Trzustki, sprawa będzie kontynuowana w kadencji Prezesa Profesora Grzegorza Wallnera. 

O głos poprosił Prof. Krzysztof Bielecki,  który poinformował, iż  zgodnie z nowymi zapisami w

statucie, że Członkiem ZG TChP nie mogą być osoby, które ukończyły 70 rok życia, nie będzie już

Członkiem  Zarządu.  Prof.  Bielecki  podziękował  wszystkim  za  dotychczasową  współpracę  w

Towarzystwie.  Powrócił także  do sprawy Zaleceń ZG TChP,  którymi zajmował się  w kadencji

2011-2013,  niestety  jedyną  kopię  materiałów  zaktualizowanych  przez  Członków  ZG  TChP

przekazał Prezesowi firmy Standardy Medyczne, który miał być wydawcą Zaleceń. Niestety Pan

Prezes przestał odbierać telefony od Profesora Bieleckiego, także Pani Katarzyna Kowalik z Biura



TChP próbowała się z nim kontaktować w celu odzyskania własności TChP jednak nieskutecznie.

Nie można niestety w żaden sposób się z wydawcą, który przywłaszczył materiały skontaktować.

Prof. Bielecki przeprosił Członków ZG TChP za zaistniałą sytuację i zobowiązał się, iż postara się

materiały  odzyskać.  W  przypadku  braku  polubownego  rozwiązania  sprawy,  skieruje  swoje

roszczenia na drogę Sądową – jako przywłaszczenie własności intelektualnej TChP. 

Kolejnym punktem dyskusji była kwestia przyjęcia do Towarzystwa Chirurgów Polskich Kolegium

Lekarzy Chirurgów,  która  została  rozpoczęta  podczas  XII  ZG  TChP w  dniu  17.06.2013  roku

w Warszawie. Wówczas Prof. Józef Kładny, który zgłosił się z tą prośbą do TChP przedstawił cele i

założenia Kolegium. Członkowie ZG TChP w głosowaniu jawnym w dniu 17.06.2013 r. przyjęli

Kolegium  Lekarzy  Chirurgów  do  grona  Członków  Wspierających  TChP.  Pozostała  jednak

nierozstrzygnięta  kwestia  prawna,  możliwości  przyjęcia  Kolegium  do  grona  członków

wspierających TChP i sprawa potencjalnego konfliktu interesów. Na prośbę Prezesa TChP Biuro

TChP wraz z Komisją Statutową zawróciło  się  z prośbą do Kancelarii Dębowski i Wspólnicy o

zaopiniowanie tej sprawy. 

Prof. Krzysztof Zieniewicz – Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał odpowiedź z Kancelarii,

iż  nie ma przeszkód aby Kolegium to zostało przyjęte w poczet  członków wspierających TChP.

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach – Kolegium, z racji tego że jest osobą prawną, może

być jedynie członkiem wspierającym innego stowarzyszenia – w tym wypadku TChP (art. 10 ust.

2).  Sama  Ustawa  nie  definiuje  pojęcia  „członek  wspierający”  stowarzyszenie,  lecz  wydawane

wyroki sądowe dają wskazówki,  że członek wspierający nie  może mieć  czynnego ani biernego

prawa wyborczego  w stowarzyszeniu  –  co  znajduje  wprost  swoje odzwierciedlenie  w zapisach

statutu TChP (§ 18). Przepisy prawa, ani orzecznictwo sądowe nie wprowadzają żadnych innych

ograniczeń co  do  tego,  kto może zostać  członkiem wspierającym.  Jeśli  zaś  chodzi  o  „konflikt

interesów”, to zarówno cele jak i środki podejmowane do ich realizacji są w przypadku tych dwóch

stowarzyszeń tożsame.  Przepisy nie  zabraniają natomiast,  aby członkiem wspierającym jednego

stowarzyszenia, było inne stowarzyszenie o podobnych celach statutowych. „Konflikt interesów”

nie powinien również wystąpić w praktyce – gdyż członkostwo Kolegium będzie się faktycznie

sprowadzało  do  wspierania  działalności  TChP,  wpłaty  rocznej  składki  członkowskiej  –  bez

czynnego i biernego prawa wyborczego.

W  ostatnim  punkcie  posiedzenia  Prof.  Marek  Krawczyk  ponownie  przybliżył  zebranym

najważniejsze wydarzenia 66. Kongresu TChP, serdecznie zaprosił wszystkich Członków ZG TChP

do udziału w uroczystej Ceremonii Otwarcia 66. Kongresu TChP, która odbędzie się wieczorem o

godzinie 18.00 w Teatrze Wielkim w Warszawie i udziału w zaplanowanych Sesjach Naukowych. 

Prof. Marek Krawczyk podziękował wszystkim za dwa lata współpracy w Zarządzie Towarzystwa

Chirurgów Polskich  za  pomoc  i  wspieranie  inicjatyw  Prezesa.  Zaprosił  zebranych  na  lunch  i



pamiątkowe zdjęcie Członków ZG TChP w kadencji 2011-2013.

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Protokołowała 

Katarzyna Kowalik 


