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 Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał 

zebranych gości.  

Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 

ZG TChP z dnia 16 grudnia 2013. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie zgłosił 

uwag do protokołu. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie ZG TChP byli za przyjęciem 

protokołu z IV posiedzenia Zarządu Głównego.  

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Członków TChP w związku z propozycją zmian w statucie 

omawianych i głosowanych podczas ostatniego zebrania ZG TChP. Zgodnie ze statutem 

TCHP może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub trzech 

oddziałów  terenowych.  

Proponowana data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TChP to 4 

kwietnia, podczas „V Sympozjum- Postępy w Chirurgii” w Kielcach. 

Prezes postawił formalny wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w celu wprowadzenia zmian w 

statucie TChP. Dodatkowo przedstawił propozycję zmiany w statucie w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej przez TChP przygotowaną przez kancelarię 

prawną. Wszystkie proponowane zmiany  w statucie, które mają być przedmiotem 

głosowania w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zostaną 

przesłane do wiadomości członków ZG po finalnej akceptacji  zmian w statucie TChP 

przez kancelarię prawną. 

W wyniku głosowania wszyscy obecni głosowali za przyjęciem uchwały o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków - 26 głosów za, nikt nie był przeciw, 



nikt się nie wstrzymał od głosu. 

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja firmy consultingowej na temat 

współpracy z TChP w sprawie organizacji szkoleń, przebudowy strony internetowej.  

Propozycja współpracy będzie dalej dyskutowana przez Prezydium TChP. Prof. Wallner 

zwrócił uwagę, że propozycja firmy consultingowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

Zarządu Głównego TChP i wpisuje się program rozwoju Towarzystwa zaaprobowany 

przez Zarząd Główny TChP w dniu 16 grudnia 2013 roku.  

 

Następna sprawa dotyczyła określenia zadań Komisji ZG TChP ds Praktyki 

Klinicznej i Jakości Leczenia w Chirurgii. Profesor Wallner jako prezes TChP poprosił 

członków Zarządu Głównego TChP o głosy w tej sprawie z propozycją wspólnego 

ustalenia zakresu zadań nowo utworzonej Komisji w zakresie kreowania i kształtowania 

kryteriów jakości leczenia w chirurgii. Prezydium zaproponowało kandydaturę prof. 

Andrzeja Matyji na przewodniczącego tejże Komisji. Uzasadnieniem tej kandydatury są 

szerokie doświadczenia prof. Matyji w kontaktach z izbami lekarskimi i innymi organami 

administracji państwowej, czy  związanymi z ustawodawstwem. Padła również propozycja, 

żeby Komisja ZG TChP ds. Praktyki Klinicznej i Jakości Leczenia w Chirurgii była stalą 

Komisją. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć podczas najbliższego Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków TChP. Prof. Matyja wyraził zgodę na kandydowanie na to 

stanowisko. Inne kandydatury ze stronu członków ZG nie zostały zgłoszone. Odbyło się 

głosowanie jawne, w którym 25 osób było za przyjęciem kandydatury prof. Andrzeja 

Matyji, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Kolejny punkt obrad dotyczył przyszłości funkcjonowania Sekcji TChP Badań 

Podstawowych w Chirurgii. Prof. Wallner zwrócił uwagę, że mając na uwadze statutowe 

zadania Towarzystwa definitywne zaprzestanie działalności tej Sekcji może wiązać się z 

niekorzystnymi konsekwencjami dla Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jednak biorąc pod 

uwagę całokształt informacji, brak jasnych zasad funkcjonowania Sekcji, niezgodnych ze 

statutem TChP w perspektywie co najmniej ostatnich 8-10 kadencji, oraz w związku z tym, 

że mimo wielokrotnych prób doprowadzenia do odbycia się Walnego Zebrania członków 

Sekcji i wyboru nowego przewodniczącego Sekcji, Prezes zgłosił wniosek o zawieszenie 

działalności Sekcji TChP Chirurgii Badań Podstawowych w Chirurgii do czasu, kiedy nie 

uda się zebrać członków Sekcji i dokonać wyborów nowych władz. W porozumieniu z 

dotychczasowym przewodniczącym Sekcji prof. Waldemarem Olszewskim funkcji tej 

podjąłby się prof. Rybak z Wrocławia, jednak pod warunkiem przeprowadzenia formalnej 

procedury sprawozdawczo-wyborczej dotychczasowych władz Sekcji, zgodnie z zasadami 



opisanymi w statucie TChP. 

Kolejną sprawą dyskutowaną w trakcie V posiedzenia członków ZG TChP była 

sprawa określenia kryterium nadawania tytułu Członka Wspierającego TChP. Prezes 

zaproponował, żeby doprecyzować rolę Członka Wspierającego TChP, nie tylko jako 

osoby indywidualnej, ale także jako instytucji. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenia Towarzystwa w tym zakresie przyjęto kryterium według kwoty wsparcia dla 

TChP. członkowie Zarządu Głównego TChP zaakceptowali zasadę, że Instytucja 

pretendująca do tytułu Członka Wspierającego TChP, uwzględniając kadencyjność 

Zarządu Głównego TChP powinna przekazać na cele statutowe Towarzystwa kwotę 

minimum 200 000 zł w kadencji w której stara się uzyskać tytuł Członka Wspierającego 

TChP. Natomiast uzyskanie tytułu Partnera TChP mogłoby wiązać się przekazywaniem 

mniejszych kwoty na wsparcie działalności statutowej Towarzystwa.  

Prof. Wallner ponowił apel do Przewodniczących Oddziałów TChP o przekazanie 

dokumentacji ewidencji członków poszczególnych oddziałów i zweryfikowanie liczby 

członków. Aktywne włączenie się przedstawicieli Oddziałów terenowych TChP w tym 

zakresie ma zasadnicze znaczenie w uporządkowaniu dokumentacji i ostatecznej 

weryfikacji rzeczywistej liczby członków Towarzystwa.  

Kolejny punkt zebrania dotyczył sprawy obsługi prawnej TChP. Prezes 

poinformował, że dzięki osobistemu zaangażowaniu się prof. Piotra Richtera udało się 

nawiązać współpracę z kancelarią prawną z Krakowa, która zadeklarowała nieodpłatne 

świadczenie porad prawnych dla TChP. Sprawa ta jest aktualnie przedmiotem 

ostatecznego doprecyzowania zasad współpracy i reprezentowania TChP przez 

Kancelarię.  

W ramach wolnych wniosków Prezes poinformował o aktualnym stanie prac na 

rzecz złożenia wniosku rejestrującego nowy zarząd TChP do KRS. Szczególne 

podziękowania w tej sprawie zostały skierowane do prof. Wiesława Tarnowskiego, dzięki 

któremu sprawą rejestracji aktywnie zajęła się jedna z kancelarii prawnych z Warszawy. 

Prof. Wallner zaapelował do Przewodniczących Oddziałów TChP i Przewodniczących 

Sekcji TChP o bezwzględne przestrzegania porządku w prowadzeniu dokumentacji 

wszystkich organów Towarzystwa, przypomniał o obowiązujących zapisach statutowych w 

kontekście kadencyjności, wyborów władz, sprawozdawczości itp. Przestrzeganie 

powyższych zasad pozwoliłoby na szybsze decyzje odnośnie rejestracji władz TChP w 

bieżącej kadencji.   

Prof. Wallner podsumował dotychczasowe prace Zarządu Głównego dla TChP w 

kadencji 2013-2013. Poinformował zebranych o podpisaniu 4 umów z partnerami 



wspierającymi TChP. W ramach jednej z umów, w trakcie bieżącej kadencji ZG TChP 

będą organizowane bezpłatne szkolenia dla około 200 chirurgów w trakcie specjalizacji 

(kurs szycia, stosowania technik minimalnie inwazyjnych, w założeniu dla 24 członków 

TChP w trakcie specjalizacji raz na kwartał). Szczegółowe informacje na ten temat ukażą 

się na stronie internetowej Towarzystwa, a także zostaną rozesłane do Przewodniczących 

Oddziałów TChP. Prezes poprosił Komisję ZG TChP ds. Kształcenia i Specjalizacji, oraz 

Komisję ZG TChP Stypendialną o wyłonienie odpowiedniej liczby kandydatów z każdego 

oddziału terenowego TChP. Ponadto podpisano 3 umowy o współpracy z TChP na łączną 

kwotę 500 tysięcy zł.   

W celu zabezpieczenia interesów TChP wszystkie umowy przed ich podpisaniem 

były konsultowane przez kancelarię prawną z Krakowa. 

Prezes poinformował, o oficjalnym nawiązaniu współpracy z grupą inicjatywną 

reprezentującą chirurgów z Japonii, Węgier i Polski. Na ręce prezesa TChP wpłynęło 

pismo od prof. Masaki Kitajimy z Japonii potwierdzające deklarację utworzenia grupy 

polsko-węgiersko-japońskiej Japan-Hungary-Poland Surgical Society i zorganizowania 

konferencji w październiku 2014 roku w Japonii. Utworzenie JHPSS jest rezultatem 

rozmów pomiędzy prof. Grzegorzem Wallnerem, prof. Masaki Kitajima i prof. Josefem 

Sandorem i prof. Wojciechem Kielanem w trakcie Kongresu International Gastric Cancer 

Association w Weronie w 2013 roku. W ostatecznych pracach nad dokumentem 

programowym JHGSS Towarzystwo Chirurgów Polskich w spotkaniu w październiku 2013 

roku w Japonii reprezentował prof. Wojciech Kielan. 

W celu nawiązania kolejnej bliższej współpracy międzynarodowej - na koniec marca 

2014 roku zostało zaplanowane spotkanie w Berlinie kolejnej grupy roboczej Towarzystwa 

Chirurgów Polskich, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie i Royal College of Surgeons.  

W wolnych wnioskach głos zabrała prof. Jadwiga Snarska. Jako przewodnicząca 

Komisji Stypendialnej zwróciła się z apelem o ustalenie regulaminu na rekrutację na 

szkolenia oferowane w ramach współpracy TChP z członkami, czy partnerami 

wspierającymi. Prof. Wallner zaproponował, żeby w najbliższej rekrutacji kandydatów 

zgłaszali Przewodniczący Oddziałów TchP, na podstawie deklaracji członkowskiej, lat 

trwania specjalizacji i opłaconych składek członkowskich. 

Prof. Paweł Lampe zaapelował, żeby poruszyć w Ministerstwie Zdrowia temat 

akredytacji i standaryzacji ośrodków szkoleniowych do pewnego typu operacji. 

Po raz kolejny nawiązała się dyskusja na temat ewidencji chirurgów w Polsce. Głos 

zabrał Przewodniczący Komisji ZG TChP ds. Socjalnych i Zawodowych prof. Józef Kładny 

i apelował o pomoc i wsparcie w realizacji zadania. Prezes TChP prof. Wallner 



przypomniał, że rzetelne przygotowanie raportu w sprawie rzeczywistej liczby chirurgów 

pracujących w oddziałach chirurgii ma kapitalne znaczenie dla wypracowania konkretnych 

propozycji rozwiązań systemowych w zakresie praktyki klinicznej, programu specjalizacji, 

zatrudnienia, refundacji kosztów leczenia chirurgicznego itp.   

Prof. Kulig skomentował sytuacje liczebności chirurgów z punktu widzenia konsultanta 

krajowego. Prezes Wallner podkreślił raz jeszcze jak ważna jest znajomość aktualnej, 

realnej liczby chirurgów w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji 

chirurgów w Polsce.  

Prof. Wallner przypomniał członkom ZG TChP o liście otwartym wysłanym przez 

Prof. Jassema i liście przewodniczącego OZZL dotyczących działań środowisk 

onkologicznych na rzecz stworzenia tzw. Cancer Planu, które zostały rozesłane do 

wszystkich członków Zarządu Głównego TChP. Sprawa ta poza dyskusją merytoryczną 

uzyskała również wymiar dyskusji politycznej w kraju. Prezes TChP zwrócił uwagę, że 

brak reakcji, komentarzy, czy dyskusji w tej sprawie ze strony członków Zarządu 

Głównego budzi jego niepokój i świadczy o małym zaangażowaniu się członków Zarządy 

Głównego TChP w sprawy niezwykle istotne dla środowiska chirurgów ogólnych w Polsce.

 W trakcie dyskusji uzgodniono stanowisko ZG TChP, które wyraża zaniepokojenie 

Towarzystwa Chirurgów Polskich, ze względu na  pomijanie środowiska i instytucji, czy 

organizacji chirurgów ogólnych w działaniach przedstawicieli tzw. grupy onkologicznej w 

pracach na rzecz poprawy opieki onkologicznej w Polsce. Z całą stanowczością 

Towarzystwo Chirurgów Polskich zwraca uwagę na potrzebę włączenia przedstawicieli 

TChP w prace na rzecz budowania systemu opieki onkologicznej w naszym kraju. 

Towarzystwo Chirurgów Polskich zwraca uwagę, że zdecydowana większość guzów 

litych, wymagających leczenia chirurgicznego, w tym większość powikłań onkologicznych, 

czy tzw. przypadków nagłych z zakresu chirurgii onkologicznej jest wykonywana w 

oddziałach chirurgii ogólnej zarówno sieci szpitali akademickich (uniwersyteckich), jak i 

szpitali rejonowych. Pomijanie chirurgów ogólnych, czy nie uwzględnienie Towarzystwa 

Chirurgów Polskich w tych pracach budzi zdecydowany sprzeciw i w konsekwencji stanowi 

zagrożenie dla efektywności systemu opieki pacjentów z chorobami nowotworowymi 

wymagających operacji chirurgicznych ze wskazań onkologicznych.  

Przy tej okazji prof. Grzegorz Wallner zaapelował po raz kolejny o większe 

zaangażowanie w pracę na rzecz TChP oraz o lojalność w stosunku do Towarzystwa 

Chirurgów Polskich wszystkich tych członków Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów 

Polskich, którzy pełnią funkcję również w innych Towarzystwach. Jednocześnie z całą 

stanowczością podkreślił, że wszelkie działania na szkodę TChP w jednoznacznej ocenie 



większości członków Zarządu Głównego TChP dyskwalifikuje te osoby od dalszej 

obecności w strukturach Towarzystwa. Sprawy te powinny być definitywnie zweryfikowane 

w kolejnych wyborach Nowego Zarządu Głównego, lub na podstawie odpowiednich 

paragrafów statutu TChP.  

 

 

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 

 

 

Prof. Grzegorz Wallner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


