
Protokół z VIII. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 

w dniu 10.10.2008 w Białymstoku

W posiedzeniu na 49 zaproszonych gości, brało udział 28 osób. Na wstępie Prezes Towarzystwa

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz przywitał  wszystkich przybyłych na zebranie Zarządu

Głównego TChP i poinformował zebranych 

o tematyce posiedzenia. Na wstępie prof. dr hab. Bruno Szczygieł przedstawił zebranym propozycje

zmian w statucie Towarzystwie Chirurgów Polskich. Poinformował, że zmiany przygotowali

głównie prof. B. Szczygieł, prof. K. Bielecki 

i prof. W. Witkiewicz, wykorzystując uwagi członków TChP prof. J. Dadana, prof. Z. Puchalskiego,

prof. J. Kołodzieja, prof. ST. Dąbrowieckiego.

 

Przy przygotowaniu propozycji zmian w statucie wykorzystano również niektóre zapisy statutu

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Następnie prof. K. Bielecki pod dyskusję poddał propozycję zmniejszenia składu ścisłego Zarządu

Głównego, eliminując Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa, Redaktora Naczelnego

„Przeglądu Chirurgicznego” oraz Konsultanta Krajowego ds. chirurgii, którzy mieliby być

zapraszani na posiedzenia Zarządu Głównego, ale nie brali udziału w głosowaniu. W licznej

dyskusji, w której brali udział m. in. prof. B. Szczygieł, prof. P. Lampe, prof. W. Noszczyk,           

prof. E. Stanowski, prof. J. Kładny, prof. J. Polański wszyscy występujący jednoznacznie

wypowiadali się przeciw tym zmianom argumentując, że Konsultant Krajowy ds. chirurgii ogólnej

oraz Przewodniczący Oddziałów, jako bezpośredni przedstawiciele członków Towarzystwa z

Zarządem Głównym oraz Redaktor Naczelny „Przeglądu Chirurgicznego” powinni wchodzić w

skład ścisłego Zarządu Głównego z prawem głosu.

 

Prof. B. Szczygieł pod koniec dyskusji zaproponował głosowanie na ten temat, w którym obecni na

zebraniu członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie przegłosowali, aby Konsultanta Krajowego

ds. chirurgii, Przewodniczących Oddziałów oraz Redaktora Naczelnego „Przeglądu



Chirurgicznego” w nowo przygotowywanym statucie nie skreślać ze składu Zarządu Głównego z

czynnym prawem wyborczym.

 

Następnie prof. K. Bielecki poinformował, że w nowo przygotowywanym statucie stałymi

komisjami Zarządu Głównego są: Komisja ds. Kształcenia, Specjalizacji 

i Nauki, Komisja Opiniodawcza ds. Członków Honorowych TChP, Komisja Statutowa. Pozostałe

Komisje zostają wykreślone. Poinformował również, że wg nowego przygotowywanego statutu

uchwały mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy liczba głosujących wynosi co najmniej

połowę + 1, liczby członków obecnych na początku Walnego Zgromadzenia odnotowanych na

liście obecności. Nie przewiduje się drugiego terminu głosowania. Poinformowali, że kandydata na

Prezesa Elekta zgłaszają Oddziały terenowe Towarzystwa, a nowo wybrany Skarbnik oraz

Sekretarz Generalny Towarzystwa nie musi pochodzić z Warszawy.  

 

W następnym punkcie posiedzenia prof. dr hab. Wojciech Kielan przedstawił regulamin składania i

ocenę przygotowanych na 64 Kongres TChP prac do wygłoszenia. Poinformował, że niebawem

Prezes Towarzystwa prześle do wszystkich Kierowników głównych tematów i sesji plenarnych list

z informacjami na temat czasu trwania sesji i dnia jej przedstawiania. Jednocześnie poinformował,

że każdy 

z Kierowników tematów będzie proszony o przedstawienie aktualnych wytycznych i standardów

postępowania w przygotowywanych przez nich tematach.   Wszelkie informacje na temat

zgłaszania prac do wygłoszenia w czasie 64 Kongresu TChP znajdują się na stronie internetowej

www.tchp64.pl.

 

Następnie prof. dr hab. Jan Kulig przedstawił  możliwość i regulamin przyznania medalu imieniem

Ludwika Rydygiera  w czasie nadchodzącego Kongresu. Poinformował, że jako szef Kapituły

wręczenie tego medalu jest możliwe po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminowych.

 

Prof. dr hab. Lech Pomorski ponownie zwrócił się o przygotowanie medalu „Zasłużony dla

Chirurgii Polskiej”     i został zobligowany do powołania Komisji dla przygotowania tego

wyróżnienia.

 

Punkt trzeci i czwarty harmonogramu posiedzenia ze względu na brak czasu nie został



przedstawiony.

 

Na koniec Prezes Towarzystwa podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zaprosił na Walne

Zgromadzenie członków TChP. 

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Sekretarz ZG TChP    

prof. dr hab. Wojciech Kielan    

 

Prezes ZG TChP

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz                 

 

Sekretarz Techniczny ZG TChP           

lek. med. Adam Sudoł


