
Protokół z II Posiedzenia ZG TChP

28 października 2013 r.

AULA KATEDRY OKULISTYKI UM 

w Lublinie ul. Chmielna 1

Posiedzenie  otworzył  Pan  Prof.  Grzegorz  Wallner  –  Prezes  TChP  przywitał

zebranych  gości  i  poprosił  o  zabranie  głosu  Jego  Magnificencję  Rektora  Lubelskiego

Uniwersytetu Medycznego Pana Profesora Andrzeja Dropa. 

Rektor  Andrzej  Drop przywitał  Członków  Zarządu  Głównego  w  Lublinie,  pogratulował

profesorowi  Wallnerowi  wyboru  na  stanowisko Prezesa Zarządu  Głównego w kadencji

2013-2015,  wskazując,  że  jest  to  forma  najwyższego  wyróżnienia  w  środowisku

zawodowym chirurgów polskich. Prof. Drop życzył wszystkim owocnych obrad i udanego

Kongresu w roku 2015 w Lublinie. 

Prezes TChP po krótkim wystąpieniu Jego Magnificencji  Rektora UM w Lublinie

przedstawił  pierwszy  punkt  oficjalnego  programu  posiedzenia,  jakim  było  przyjęcie

protokołu z I Posiedzenia ZG TChP w dniu 29.09.2013r. w Warszawie. 

Prof.  Grzegorz  Wallner  przed  głosowaniem  poinformował  zebranych,  iż  Prof.  Marek

Krawczyk,  prezes  TChP  w  kadencji  2011-2013  zgłosił  swoje  uwagi  do  protokołu  z

I  posiedzenia ZG TChP w dniu 21 września 2013 r.  z Warszawy. Uwagi  te dotyczyły

propozycji osób kandydatów do Prezydium ZG TChP. Prof. Wallner przyjął jako zasadne

uwagi prof. Krawczyka i poprosił zebranych o głosowanie jawne nad przyjęciem protokołu

z I posiedzenia ZG TChP. Nikt z zebranych członków ZG TChP nie zgłosił dodatkowych

uwag. Po stwierdzeniu obecności wymaganej statutem ilości członków Zarządu Głównego,

minimum 28 z 42, obecnych na sali było 32, przeprowadzono głosowanie na protokołem z

I posiedzenia ZG TChP. W głosowaniu jawnym członkowie ZG TChP jednogłośnie przyjęli

protokół z I posiedzenia ze zmianami zgłoszonymi przez Past Prezesa. 

Następnie  Prof.  Grzegorz  Wallner  zaproponował  członkom  ZG  TChP  skład  nowego

Prezydium w kadencji 2013-2015. Prezes zarekomendował kandydatury: 

Na stanowisko Wiceprezesa TChP – Prof. Zbigniewa Śledzińskiego,

Na stanowisko Sekretarza Generalnego – Prof. Adama Dzikiego,

Na stanowisko Skarbnika – Prof. Wiesława Tarnowskiego. 

Wszyscy  kandydaci  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  na  wyżej  wymienione

stanowiska.  Profesor  Wallner uzasadnił  chęć współpracy ze  zgłoszonymi  kandydatami.



Poinformował zebranych, że Prof. Adam Dziki zgodnie z wymaganiami statutowymi przed

kandydowaniem  na  stanowisko  Sekretarza  Generalnego  ZG  TChP  spełnił  kryterium

posiadania zameldowania w Warszawie, tym samym może kandydować na stanowisko

Sekretarza Generalnego ZG TChP. 

Głos  w tej  sprawie zabrał  Prof.  Krzysztof  Zieniewicz,  który  zaznaczył,  że  statut

TChP inaczej to formułuje, zacytował ten fragment statutu: Prezes zgłasza kandydatów na

Sekretarza Generalnego i Skarbnika spośród członków wybranych z Warszawy, nie mówi

on o zameldowaniu, ale o wyborze na stanowisko Sekretarza Generalnego Członka ZG

TChP z Warszawy, a Pan Prof.  Adam Dziki  był kandydatem Oddziału Łódzkiego - nie

Warszawskiego. Zdaniem Profesora Krzysztofa Zieniewicza, sytuacja taka może zrodzić

problemy podczas rejestracji nowych władz ZG TChP w Krajowym Rejestrze Sądowym,

gdyż  taka  decyzja  Zarządu  byłaby  sprzeczna  ze  Statutem  TChP.  Prof.  Wallner

odpowiadając na zastrzeżenia prof.  Zieniewicza przypomniał,  że w kadencji  2009-2011

Sąd rejestrujący  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym ówczesne  władze  TChP nie  zgłosił

żadnych zastrzeżeń odnośnie kandydatury na stanowisko Sekretarza Generalnego osoby

spoza Warszawy. 

Głos  w  dyskusji  zabrał  również  Prof.  Paweł  Lampe  stwierdzając,  że  wówczas

doszło do precedensu. Wg Prof.  Zbigniewa Śledzińskiego członków ZG TChP wybrało

Walne Zgromadzenie, a przed wyborami prezydium został spełniony warunek w postaci

zameldowania w Warszawie, czyli pochodzenia z Warszawy. Prof. Zieniewicz ponownie

zabierał  głos sugerując,  że sformułowanie „spośród członków wybranych  z Warszawy”

najbardziej  nasuwa  sugestię,  że  jest  to  członek  wybrany  spośród  członków Oddziału

Warszawskiego.  Prezes  zgłosił  zastrzeżenie,  że  zapis  ten  nie  jest  jednoznaczny.  

Liczne głosy w dyskusji wskazywały na to, że proponowana przez Prof. Zieniewicza

interpretacja,  że  to  Oddział  Warszawski  wybiera  spośród  swoich  członków Sekretarza

Generalnego  i  Skarbnika  wg  członków  ZG  TChP  była  nieuzasadniona.  Głos  zabrał

również Prof. Krzysztof Kołomecki stwierdzając, że było to czysto techniczne rozwiązanie

pozwalające na bieżące i sprawne załatwianie spraw, więc fakt zameldowania spełnia ten

warunek. Głos zabrał również Prof. Maruszyński, który jako były Sekretarz Generalny z

Warszawy stwierdził,  że ten wybór  na  stanowisko Sekretarza  Generalnego TCHP jest

absolutnie techniczny.  Ułatwia bowiem współpracę  z  biurem TChP,  z  księgowym i  ze

Skarbnikiem,  w sytuacji  konieczności  spotkań  z  dnia  na  dzień.  Ten  charakter  wyboru

Sekretarza  Generalnego  wg  Profesora  Maruszyńskiego  wymaga  pilnej  zmiany  w

najbliższym czasie. Jeżeli ktoś jest dostępny w Warszawie to nie ma żadnych przeszkód

aby  wybrać  kandydata  spoza  Warszawy,  zwłaszcza  gdy  jest  to  korzystne  dla



Towarzystwa.

Głos w dyskusji zabrał Pan Profesor Wallner oraz Profesor Matyja, którzy zauważyli

zgodnie, iż taki  zapis Statutowy był  związany z logistyką w przeszłości,  aby Biuro ZG

TChP,  Skarbnik  i  Sekretarz  Generalny  byli  z  Warszawy,  a  w  czasach  rozwiniętej

komunikacji internetowej, możliwości telekonferencji, możliwości dokonywania wszystkich

formalnych czynności drogą internetową – nie ma takiej potrzeby, gdyż większość spotkań

może  odbywać  się zdalnie,  bez konieczności  kontaktu  bezpośredniego. Stanowisko  to

zostało poparte licznymi głosami członków ZG TChP (prof. Grzebieniak, prof. Dziki, prof.

Śledziński,  prof.  Dobosz).  Prof.  Wallner  przytoczył  odnośny  zapis  statutu  (§27,  pkt.3)

wskazując,  że  kandydat  powinien  być  z  Warszawy,  a  nie  z  Oddziału  Warszawskiego

TChP. 

Ponownie głos zabrał Prof. Zieniewicz, który przyznał rację Panu Profesorowi Matyi

i Prof. Wallnerowi, jednak podkreślił, iż jego zdaniem nadal jest to niezgodne ze statutem.

Ponieważ  większość  członków  ZG  TChP  nie  zgłaszała  dalszych  zastrzeżeń  Profesor

Grzegorz  Wallner  poprosił  zebranych  o  oddanie  głosów  na  zaproponowany  skład

Prezydium. 

W wyniku głosowania tajnego poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Prof. Zbigniew Śledziński na stanowisko Wiceprezesa

30 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
2. Prof. Adam Dziki na stanowisko Sekretarza Generalnego

26 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący 
3. Prof. Wiesław Tarnowski na stanowisko Skarbnika

30 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Prof. Grzegorz Wallner przedstawił  następnie kandydatów na przewodniczących Komisji

TChP:

1. Komisja ds. Nauki – Prof. Paweł Lampe

2. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego – Prof. Marek Dobosz

3. Komisja ds. Socjalno-Zawodowych – Prof. Józef Kładny

4. Komisja Historyczna – Prof. Wojciech Noszczyk

5. Komisja Statutowa – Prof. Krzysztof Zieniewicza

6. Komisja Interwencyjna – Prof. Zbigniew Śledziński

7. Komisja ds. Członków Honorowych – Prof. Wojciech Kielan

8. Komisja Stypendialna – Prof. Jadwiga Snarska 



Prof. Andrzej Matyja zauważył, iż Komisja Stypendialna nie jest stałą Komisją wpisaną

do  Statutu  TChP  i  należałoby  najpierw  przeprowadzić  głosowanie,  aby  ją  ponownie

oficjalnie powołać. Prof. Grzegorz Wallner poddał pod głosowanie wniosek o powołanie

doraźnej  Komisji  Stypendialnej.  W  głosowaniu  jawnym  Komisja  Stypendialna  TChP w

kadencji 2013-2015 została jednogłośnie powołana przez Członków Zarządu Głównego. 

W wyniku tajnego głosowania członków ZG TChP na przewodniczących Komisji TChP w

kadencji 2013-2015 wybrano następujących przewodniczących Komisji: 

1. Komisja ds. Nauki – Prof. Paweł Lampe

28 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące
2. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego – Prof. Marek Dobosz

31 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
3. Komisja ds. Socjalno-Zawodowych – Prof. Józef Kładny

29 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 

4. Komisja Historyczna – Prof. Wojciech Noszczyk 

29 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące 
5. Komisja Statutowa – Prof. Krzysztof  Zieniewicz

26 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących
6. Komisja Interwencyjna – Prof. Zbigniew Śledziński

27 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
7. Komisja ds. Członków Honorowych – Prof. Wojciech Kielan

29 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
8. Komisja Stypendialna – Prof. Jadwiga Snarska 

25 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące

Prof.  Grzegorz  Wallner  poinformował  Członków  Zarządu,  że  w  trakcie  posiedzenia

ukonstytuowały się:

Główna  Komisja  Rewizyjna  Towarzystwa Chirurgów Polskich  -  w  kadencji  2013-2015.

Przewodniczącym Komisji został: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kołomecki.

Sąd  Koleżeński  -  w  kadencji  2013-2015.  Przewodniczącym  został:  Dr  hab.  n.  med.

Waldemar Patkowski, Zastępcą Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmeja, a

Sekretarzem: Dr n. med. Jerzy Krzewicki 

Prof.  Grzegorz  Wallner  pogratulował  wyboru  członkom  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu

Koleżeńskiego w kadencji 2013-2015. 

Jako kolejny punkt spotkania Prezes TChP przedstawił zebranym aktualną sytuację



finansową Zarządu  Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich  na  dzień 30  września

2013 roku.

Przychody w kadencji 2011-2013 były o połowę niższe niż w kadencji 2009-2011, a

koszty statutowe i  administracyjne  plasowały się na podobnym poziomie.  Tym samym

środki  finansowe  TChP  w  aktualnej  kadencji  zostały  mocno  ograniczone  i  w  dniu

sprawozdania wynosiły 8950,40 zł. 

Według  Prezesa  TChP aktualna  sytuacja  finansowa  TChP nie  pozwala  na  swobodne

działanie  nowego  Zarządu  i  rozwijanie  skutecznej  działalności  Biura  Towarzystwa

Chirurgów Polskich.

Profesor Grzegorz Wallner zobowiązał się do przesłania wszystkim członkom ZG

TChP prezentacji dotyczącej sytuacji finansowej ZG TChP, która została przygotowana w

oparciu o dokumentację finansów przedstawioną przez p. Halinę Dragan, księgową TChP i

stanowi załącznik do protokołu z II Posiedzenia ZG TChP. 

Prezes TChP Prof. Grzegorz Wallner zobowiązał się do podjęcia intensywnych działań w

celu odbudowania bieżących finansów Towarzystwa  Chirurgów Polskich oraz  zasilenia

Funduszu  Stypendialnego  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich,  który  od  lat  nie  był

zwiększany. W tym celu od początku kadencji zostały podjęte wysiłki w celu nawiązania

współpracy  partnerskiej  z  zainteresowanymi  firmami  z  branży  farmaceutycznej  i

sprzętowej – podobnie jak w kadencji  2009-2011. Prof. Grzegorz Wallner poinformował

zebranych, iż jest  już  po  wstępnych  rozmowach z  firmami  AstraZeneca,  MSD,  Sanofi

Aventis,  BOWA,  Johnson  &  Johnson,  Benemedo,  G-Pharma,  MedTube.  Wszystkie

powyżej  wymienione  firmy  wyraziły  zainteresowanie  nawiązaniem  długofalowej

współpracy z Towarzystwem Chirurgów Polskich.

Zdaniem  Profesora  Wallnera,  w  przyszłości,  aby  uniknąć  podobnej  sytuacji  z

brakiem finansów w kasie TChP, Główna Komisja Rewizyjna powinna nie tylko sprawdzać

prawidłowość  prowadzenia  rachunków,  ale także  analizować zasadność  dysponowania

środkami TChP – czy są zgodne ze statutem Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Głos w dyskusji  zabrał Prof. Marek Maruszyński, który zgodził się z wcześniejszą

wypowiedzią Prezesa TChP, zauważył jednak, iż członkami Głównej Komisji Rewizyjnej są

chirurdzy, którzy nie mają doświadczenia, ani odpowiedniej wiedzy w zakresie finansów,

aby  sprawdzać  pod  tym  kątem  sprawozdania  finansowe  TChP.  Prof.  Maruszyński

poinformował zebranych, że w kadencji  2011-2013 wraz z Past  Prezesem Profesorem

Markiem Krawczykiem rozważano przeprowadzenie  audytu  w Towarzystwie  Chirurgów

Polskich, jednak koszty takiej usługi nie pozwalały na ten ruch.  

O głos poprosił także Prof.  Krzysztof Zieniewicz,  który przypominał,  że w czasie



poprzedniej kadencji  2011-2013, kiedy sprawował funkcję Skarbnika TChP wielokrotnie

sygnalizował  pogarszającą  się  sytuację  finansową  TChP  z  powodu  bardzo  niskiej

wypłacalności  składek członkowskich,  które po zmianie systemu wpłat  spadły o ponad

70%  oraz  wskazywał  na  problemy  z  pozyskiwaniem  funduszy  od  firm  partnerskich.

Profesor  Zieniewicz zawarł  swoje  uwagi  także  w sprawozdaniu Skarbnika TChP,  które

zostało przedstawione pod głosowanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w dniu

20 września 2013 roku. 

Następnie  Prof.  Grzegorz  Wallner  zaprezentował  zebranym  Zarządu  Głównego

TChP propozycje programowe dla Towarzystwa Chirurgów Polskich na najbliższe 2 lata.

Zdaniem  Prezesa,  Towarzystwo  Chirurgów  Polskich  powinno  reprezentować  całe

środowisko  chirurgów pracujących  na  terenie  naszego  kraju.   Jednym z  nadrzędnych

działań  Prezesa  będzie  umocnienie  pozycji  TChP,  tak  aby  mogło  być  partnerem dla

decydentów  z  MZiOS,  MNiSzW,  NFZ  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  ochrony

zdrowia i kształtowania chirurgii w Polsce. Zgodnie ze Statutem wg Prof. Wallnera TChP

powinno zintensyfikować swoje działania, tak aby TChP reprezentowało chirurgię polską w

kraju i  zagranicą, brało rzeczywisty, czynny współudział  w powoływaniu konsultantów i

obsadzie ordynatorów oddziałów chirurgii, kreowało własne programy nauczania przed i

podyplomowego w zakresie chirurgii. 

Ponadto Prof. Wallner zwrócił uwagę, że Statut wyraźnie określa cele działań TChP, stąd

jego  apel  o  bardziej  aktywną  współpracę  Zarządu  Głównego  w  realizacji  celów

Statutowych z:

 Oddziałami i Sekcjami TChP,

 Konsultantami Krajowym i Wojewódzkimi ds. Chirurgii,

 Władzami państwowymi, administracyjnymi, 

 Naczelną Radą Lekarską i Izbami Okręgowymi,

 CMKP i komisjami egzaminacyjnymi, 

 Organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą. 

Uwzględniając  naukowy  charakter  Towarzystwa  Prof.  Grzegorz  Wallner  wskazał  na

potrzebę działań TChP w celu intensyfikacji  aktywności  naukowej  i  szerzenia podstaw

chirurgii opartej na EBM takich jak: 

 tworzenie wieloośrodkowych projektów badawczych TChP  z aplikacją o fundusze

Narodowego Centrum Nauki, oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

 ustanowienie puli  fundowanych  stypendiów  naukowych  w  ramach  pozyskanych

środków (nie tylko stypendiów szkoleniowych),

 promocję  najlepszych  prac  naukowych  –  doktoratów  /  habilitacji  z  corocznym



przyznawaniem  nagrody  naukowej  TChP  oraz  publikacje  wyróżnionych  prac  w

Polskim Przeglądzie Chirurgicznym,  

 stworzenie Informatora Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich,

 dalsze podnoszenie poziomu Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, z intensyfikacją

działań  wszystkich  członków  Komitetu  Naukowego  PPCh  w  celu  uzyskania

punktacji  IF.  Celem PPCh powinno być promowanie  publikacji  reprezentujących

wszystkie sekcje TChP i zachęcanie do publikacji  w PPCh przedstawicieli innych

towarzystw naukowych. 

Zdaniem  Profesora  Grzegorza  Wallnera  Towarzystwo  Chirurgów  Polskich  powinno

posiadać  własny  system  szkolenia  chirurgów,  a  do  tego  niezbędna  jest  Organizacja

Centralnego Ośrodka Szkoleniowo-Symulacyjnego. Uwzględniając skalę proponowanego

przedsięwzięcia zaproponował, aby podjąć wspólną inicjatywę w tym zakresie z innymi

naukowymi towarzystwami reprezentujących wszystkie dyscypliny zabiegowe w Polsce w

celu  wypracowania  wspólnego  projektu  i  pozyskania  środków  na  stworzenie  ośrodka

szkoleniowego.  Inicjatywa  ta  spotkała  się  z  dużym  zainteresowaniem  między  innymi

Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów,

Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prof. Wallner wysłał w tej sprawie listy do wszystkich prezesów naukowych towarzystw

dyscyplin zabiegowych w Polsce. 

Prof.  Wallner  przedstawił  również  propozycję,  aby  TChP  nawiązało  współpracę  z

partnerami zagranicznymi. Jako działania w tym zakresie proponuje: 

 powołanie  Sekcji  Polsko  –  Japońsko  –  Węgierskiej,  w  tej  sprawie  nawiązano

rozmowy  z  prof.  Kitajimą  i  powyższa  inicjatywa  jest  aktualnie  dyskutowana  z

partnerami z Węgier

 nawiązanie  trójstronnej  współpracy  Polsko  –  Niemiecko  –  Brytyjskiej,  pierwsze

spotkanie w celu wypracowania formuły  współpracy zaplanowane jest  w trakcie

Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów w Berlinie w marcu 2014 roku. 

 pozyskiwanie grantów naukowy TChP w kooperacji z partnerami zagranicznymi,

 nawiązanie  współpracy  TChP z  partnerami  zagranicznymi  w zakresie  szkolenia

przed-,  podyplomowego  i  specjalizacji  w  chirurgii  –  podstawą  współpracy

międzynarodowej  powinny  być  zasady  i  uzgodnienia  podpisane  przez

sygnatariuszy  Karty  Bolońskiej,  we  współpracy  również  z  European  Board  of

Surgical Qualification,

 stworzenie własnego projektu TChP jednolitego programu specjalizacji wg kryteriów



europejskich,  uwzględniającego realne zapotrzebowanie  i  praktyczne  możliwości

szkoleniowe z zakresu chirurgii w Polsce, a także stały postęp technologiczny w

dyscyplinach zabiegowych. 

 nawiązanie bliższego partnerstwa TChP z jednostkami klinicznymi w Europie w celu

wymiany  szkoleniowej  –  możliwość  odbywania  staży  specjalizacyjnych  poza

granicami Polski,

 pozyskiwanie Europejskich grantów szkoleniowych. 

Zdaniem Profesora  Wallnera usprawnienia wymaga  także  wewnętrzne  funkcjonowanie

Towarzystwa Chirurgów Polskich. Działania Sekcji  i  Oddziałów Towarzystwa Chirurgów

Polskich powinny być tak prowadzone, aby służyły Towarzystwu i wzajemnie Towarzystwo

i Zarząd Główny mają działać w interesie całego Towarzystwa oraz wszystkich Sekcji  i

Oddziałów terenowych TChP. Zdaniem prof. Wallnera Sekcje TChP powinny prowadzić

wspólną politykę w ramach współpracy z firmami sprzętowymi i farmaceutycznymi. TChP

powinno  prowadzić  wspólną  strategię  i  politykę  finansową  wszystkich  podmiotów

wchodzących  w  skład  TChP.  Zarząd  Główny  i  Biuro  TChP powinno  docelowo  służyć

wszystkim  Sekcjom  i  Oddziałom  TChP  w  zakresie  organizacji  interdyscyplinarnych

kongresów,  zjazdów,  sympozjów  naukowych,  szkoleń  specjalizacyjnych,  kursów

doskonalących,  w  ramach  wspólnej  polityki  programowej  Towarzystwa  Chirurgów

Polskich. 

Prof.  Grzegorz  Wallner  zaproponował  także  aby  ponowić  starania  w  celu  nawiązania

szerszej współpracy z innymi zabiegowymi towarzystwami naukowymi, a TChP mogłoby

być  koordynatorem  działań  inicjatyw  naukowych,  szkoleniowych,  dotyczących  jakości

leczenia dla wszystkich dyscyplin zabiegowych. 

Zdaniem Prof. Wallnera niezbędnym elementem planowanych działań jest przekształcenie

struktury  i  organizacji  TChP,  tak  aby  TChP  było  postrzegane  jako  nowoczesne

towarzystwo  naukowe,  jako  organizacja  korporacyjna  działająca  na  rzecz  interesów

członków TChP i  całego środowiska  chirurgów w Polsce.  Tym samym niezbędne jest

przeprowadzenie zmian w Statucie TChP: 

Propozycje zmian w Statucie TChP:

 zmiana  kadencyjności  Prezesa  -  co  rok  (1  kadencja),  funkcja  reprezentacyjna,

przygotowanie programu naukowego kongresu,

 nowe zasady wyboru Prezesa TChP – nie w ujęciu historyczno-terytorialnym, ale w

oparciu o obiektywne potwierdzenie zasług w działalności na rzecz TChP,

 zmiana  kadencyjności  Sekretarza  Generalnego  co  3-5  lat  (max.  2  kadencje),



funkcja urzędniczo-administracyjna,

 wprowadzenie  parytetu  –  25% „młodych  –  poniżej  40  roku  życia”  pracowników

naukowych w statutowym składzie Zarządu Głównego, 

 zmiana  zasad  wyboru  składu  Prezydium  ZG  TChP  (Sekretarza  Generalnego  i

Skarbnika ZG TChP – likwidacja zapisu o zameldowaniu w Warszawie),

 organizacja kongresów TChP – co roku? ( na wzór: Niemcy / Holandia / USA) z

wieloletnią umową  odnośnie lokalizacji miejsca kongresów w kolejnych latach. 

Istotnym punktem w działaniach Prezesa i nowego Zarządu Głównego TChP powinna być

organizacja  profesjonalnego  biura  TChP,  które  będzie  wspólne  dla  ZG  TChP  oraz

wszystkich Sekcji TChP. Biuro powinno zapewnić TChP solidne zaplecze organizacyjne i

w przyszłości  prawne,  z  pełną  obsługą  elektroniczną  biura  i  Redakcji  PPCh,  a  także

zajmować  się  pozyskiwaniem funduszy  na  rzecz  TChP oraz  organizacją  kongresów  i

szkoleń TChP. 

Zmiany  wymaga  także  witryna  internetowa  TChP,  która  ma  zostać  dostosowana  do

potrzeb  i  oczekiwań  chirurgów.  Na  stronie  powinny  znajdować  się  interesujące  dla

chirurgów  (po  weryfikacji  Komisji  Nauki  TChP)  zaawansowane  materiały  naukowe,

informacje o lekach, sprzęcie medycznym,  metodach terapii, forum informacji  na temat

rynku medycznego, dostęp do filmów medycznych – jak operować, kalendarium wydarzeń

naukowo-szkoleniowych  na terenie całej Polski  i  na świecie (oddziałów i  sekcji  TChP,

innych),  wyczerpujące  informacje  o  miejscach  staży  i  podwyższania  kwalifikacji

zawodowych. 

W perspektywie  najbliższych  lat  na  stronie  powinien  powstać  także  dział  prawny  dla

chirurgów, omawiający aspekty prawne wykonywania zawodu chirurga, normy prawne z

omówieniem sytuacji klinicznych w praktyce, polecani adwokaci, porady prawne itp. Strona

internetowa TChP powinna także zawierać bank etatów dla chirurgów na terenie Polski,

dział specjalizacji – dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej specjalizacji i podnoszenia

kwalifikacji: wymagania, wzory dokumentów, adresy instytucji, wykaz szkoleń, warsztatów,

kursów, programy specjalizacji

Profesor Grzegorz Wallner poinformował,  iż chciałby,  aby na kolejnym posiedzeniu ZG

TChP  przedstawione  propozycje  programowe  zostały  przyjęte  przez  Zarząd  Główny.

Ponieważ  propozycji  zmian  jest  dużo  i  wymagają  one  czasu  do  zastanowienia  się  i

skonsultowania z Zarządami Oddziałów i Sekcji, Prezes zaproponował, że prezentacja z

propozycjami działań w kadencji  2013-2015 zostanie przesłana pocztą elektroniczną do

wszystkich Członków Zarządu. Prezes poprosił zebranych o nadsyłanie drogą mailową



swoich uwag, komentarzy i wniosków do dyskusji. 

Zgodnie z decyzją Członków ZG TChP zaplanowano, że kolejne III Posiedzenie ZG TChP

odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku.  Prof. Andrzej  Matyja zaproponował,  żeby

posiedzenie ZG TChP odbyło się w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Zgodnie  z  ustaleniami  z  Dyrekcją  NRL  sala  konferencyjna  zostanie  bezpłatnie

udostępniona  Towarzystwu  Chirurgów  Polskich.  Prof.  Grzegorz  Wallner  przyjął  tę

propozycję i poinformował, iż szczegółowe zaproszenie  na III posiedzenie ZG TChP wraz

z  programem  obrad  zostanie  wysłane  tradycyjnie  pocztą  elektroniczna  do  wszystkich

Członków ZG TChP. 

Następnie Prof. Grzegorz Wallner poprosił o zabranie głosu Pana Wojciech Dołkowskiego

–  przedstawiciela  portalu  MEDtube,  który  przedstawił  Członkom ZG TChP propozycję

współpracy  z  TChP w zakresie unowocześnienia i  zaktualizowania strony  internetowej

TChP. Pan Wojciech Dołkowski zaprezentował zebranym działania, założenia i sukcesy

portalu MEDtube, który swoją współpracę z Towarzystwem Chirurgów Polskich rozpoczął

jeszcze w kadencji Prof. Adama Dzikiego. Po określeniu potrzeb Towarzystwa Chirurgów

Polskich w zakresie modernizacji strony www.tchp.pl oraz zakresu współpracy z MEDtube,

Pan Dołkowski przedstawi TChP konkretną ofertę. 

Na koniec posiedzenia Prof. Grzegorz Wallner poinformował zebranych, iż Pani Katarzyna

Kowalik rezygnuje z pracy w Towarzystwie Chirurgów Polskich, a w najbliższym czasie

Pani  Halina  Dragan  –  księgowa  TChP  planuje  odejść  na  emeryturę.  Prezes  TChP

przedstawił kandydaturę mgr Mirosławy Misiewicz na stanowisko kierownika Biura TChP,

z prośbą o akceptację  jej  kandydatury na pracownika Biura TChP. Zdaniem Profesora

Wallnera doświadczenie i imponujące CV Kandydatki pozwalają wierzyć, że oczekiwania

Prezesa i członków Zarządu Głównego TChP odnośnie efektywnego funkcjonowania Biura

TChP będą należycie wypełniane.

Prof. Grzegorz Wallner zamknął II Posiedzenie ZG TChP i poprosił, aby przewodniczący

Sekcji TChP zostali na sali, aby omówić kwestie ujednolicenia działań ZG TChP i Sekcji

zarówno w zakresie programowym,  jak i  finansowym.  W ocenie Prof.  Wallnera Sekcje

TChP  powinny  działać  w  ramach  wspólnej  polityki  TChP.  Prof.  Wallner  poprosił

przewodniczących  Sekcji,  aby  dokładnie  zapoznali  się  z  propozycją  programową  w

kadencji 2013-2015, ponieważ to właśnie wobec Sekcji TChP zaplanowane są największe

zmiany. Prof.  Wallner zwrócił się z prośbą do przewodniczących Sekcji  TChP, aby byli

obecni  na  najbliższym  III  ZG  TChP  w  dniu  18  listopada  2013  roku  i  przedstawili

stanowisko Zarządów Sekcji w wyżej wymienionej sprawie.   

Głos zabrał Prof. Paśnik, przewodniczący Sekcji  Wideochirurgii, który zwrócił uwagę na



nadal nierozwiązaną kwestię kwartalnika Wideochirurgia, który prawnie nie ma swojego

właściciela i niejasną sytuację, kto jest za pismo odpowiedzialny. Prof. Paśnik zwrócił się

do Prof. Wallnera z prośbą o postawienie tej sprawy na najbliższym ZG TChP. 

Prezes  podziękował  Przewodniczącym  Sekcji  za  krótkie  spotkanie  i  zamknął  II

Posiedzenie ZG TChP.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 
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