
Protokół z I Posiedzenia ZG TChP, Wrocław 19 września 2009 r. 

Posiedzenie otworzył Prezes TChP prof. Adam Dziki, na wstępie powitał zebranych i pogratulował

wszystkim  uzyskania  statusu  członka  Zarządu  Głównego  TChP.  Prezes  poinformował,  że  II

Zebranie ZG TChP odbędzie się dnia 19 października 2009 r.o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, II piętro Al. Kościuszki 4. 

Na posiedzeniu zostanie wybrany Wiceprezes, Skarbnik oraz Sekretarz Generalny Towarzystwa. Na

spotkanie zostaną zaproszeni także nowi członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego

w celu ich ukonstytuowania.  Nie będą oni brali w udziału głosowaniu, będą mieli jedynie głosy

doradcze.  Prezes TChP poinformował  zebranych o procedurze  rejestracyjnej,  jaka  wiąże się  ze

zmianą  Zarządu  Towarzystwa  i  poprosił  wszystkich  o  ścisłą  współpracę,  aby  nowy ZG  mógł

możliwie jak najszybciej rozpocząć swe działania zgodnie z prawem. 

Prezes poinformował zebranych o pewnych podjętych już krokach, zmierzających ku zwiększeniu

finansów  Towarzystwa,  a  mianowicie  o  możliwości  pozyskania  członków  wspierających

Towarzystwo.  Zobowiązał  się  na  bieżąco  informować  członków  ZG  TChP  o  postępach  w

prowadzonych rozmowach.  Zdaniem Prezesa Towarzystwo nie  może funkcjonować prawidłowo

bez  profesjonalnego  biura,  które  koordynowałoby i  wspierało  prace  TChP,  dlatego  też planuje

stworzenie  biura,  które  swoją  siedzibę  miałoby  w  Łodzi,  ale  działałoby  na  rzecz  całego

Towarzystwa.  W biurze  byłaby zatrudniona  jedna  osoba na  pełen etat.  Zdaniem zarówno  prof.

Adama Dzikiego, jak i prof.  Marka Krawczyka istnieje potrzeba zorganizowania komórki,  która

profesjonalnie zajmowałaby się sprawami Towarzystwa. 

Dodatkowo  prof.  Adam  Dziki  wystąpił  z  pomysłem  corocznego  organizowania  przez  ZG

Towarzystwa Chirurgów Polskich Konferencji pt. „Co nowego w chirurgii” – konferencje miałyby

mieć  charakter  cykliczny  i  byłyby  zorganizowane  siłami  Towarzystwa,  a  ich  całkowity  zysk

zasilałby  konto  TChP.  Kolejną  poruszoną  przez  Prezesa  TChP  sprawą  związaną  z  finansami

Towarzystwa  były  składki  członkowskie,  które  zdaniem  prof.  Adama  Dzikiego  powinny  być

zwiększone. Prezes zaproponował zebranym zastanowienie się nad tym problemem i powrócenie do

niego na Posiedzeniu ZG TChP. 

Kolejną  decyzją,  która  musi  zapaść  na  II  Posiedzeniu  ZG  w  Łodzi,  będzie  wybór  Redaktora

Naczelnego  Polskiego  Przeglądu Chirurgicznego, prof.  Adam Dziki zwrócił się  do zebranych z

prośbą o bezpośredni kontakt w tej sprawie oraz zgłaszanie swoich uwag i propozycji. 

Prezes TChP przedstawił zebranym Sekretarza Technicznego ZG Pana  dr.  Michała  Mika,  który

będzie wspierał działania Prezesa TChP podczas trwania Jego kadencji. 



Następnie głos zabrał prof. Paweł Lampe, który odniósł się do pomysłu organizowania corocznej

konferencji „Co nowego w chirurgii”, zaproponował, aby nie nadawać tym spotkaniom do końca

naukowego charakteru. Konferencje powinny podnosić tematy, nie tylko związane z nowinkami w

chirurgii,  ale  powinny  nawiązywać  do  aktualnej  sytuacji  chirurgii  i  chirurgów  w  obliczu

pogarszających się warunków pracy. 

Następnie głos zabrał prof. Wojciech Witkiewicz, który poinformował, że wszelkie dotychczasowe

zmiany, które wprowadzał w statucie TChP podczas swojej kadencji, doskonale wpisują się w plany

nowego Prezesa i ma nadzieję, że już wkrótce zostaną one zatwierdzone przez Sąd Rejonowy w

Warszawie. 

Prof.  Dziki  poinformował  zebranych  o  konieczności  stworzenia  e-maliowej  bazy  danych

wszystkich  członków Towarzystwa,  zobowiązał  zebranych  do  stworzenia  bazy poszczególnych

Oddziałów  TChP,  albowiem  korespondencja  e-maliowa  oraz  strona  internetowa  powinny  być

podstawowymi  elementami  komunikacji  wewnątrz  Towarzystwa.  Ponadto,  prof.  Dziki

poinformował  zebranych  o  prowadzonych  rozmowach  z  przedstawicielami  Niemieckiego

Towarzystwa Chirurgicznego. Być może w najbliższej przyszłości pojawi się perspektywa wymiany

i wyjazdów na stypendia dla polskich lekarzy. 

Jako  następny głos  zabrał  prof.  Edward  Stanowski,  który poinformował  zebranych  o  sytuacji

finansowej i o głównym źródle finansów Towarzystwa – składkach członkowskich . Poprosił także

wszystkich zebranych o pomoc i sprawne działanie w rejestracji Nowego Zarządu Głównego TChP.

Na koniec zebrania głos zabrała prof. Jadwiga Snarska, która podziękowała wszystkim za zaufanie i

wybranie do Zarządu Głównego. 

Prezes prof. Adam Dziki podziękował zebranym za uwagę i zamknął I Posiedzenie ZG. 
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