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Protokół z III Posiedzenia Zarządu Głównego TChP
Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Zebranie otworzył Prezes TChP prof. Adam Dziki. Wybrano komisję skrutacyjną, Po

stwierdzeniu quorum przystąpiono do obrad. Członkowie ZG TChP przyjęli zaproponowany

program zebrania. Przyjęto protokół z poprzedniego Zebrania ZG TChP. 

Prof.  Dziki  podał  aktualny  stan  rejestracji  nowych  władz  w  Krajowym  Rejestrze

Sądowym.  Podkreślił,  że jest  jeszcze  jedynie  kilka  nieścisłości,  które zostaną wyjaśnione,

dzięki czemu rejestracja powinna zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

Prof.  Dziki  zaproponował  kandydaturę  Prof.  Krzysztofa  Zieniewicza  na

przewodniczącego Komisji Statutowej TChP. Przystąpiono do tajnego głosowania. 

Prof.  Dziki poinformował Członków ZG o pracach prowadzonych nad nową stroną

internetową Towarzystwa. Część informacji na nowej stronie TChP będzie dostępna tylko dla

członków TChP  opłacających  składki.  W kodowanej  część  będą  znajdować  się  materiały

edukacyjne w formie wykładów, prezentacji i filmów. Prof. Dziki wystąpił z apelem do ZG

o  przesłanie  pełnej  listy  osób,  które  uregulowały  składki  członkowskie.  Pozwoli  to  na

kontynuowanie realizacji zamierzeń dotyczących strony Towarzystwa. Prof. Piotr Krokowicz

zaproponował,  żeby podnieść  wysokość składki członkowskiej.  Prof.  Marek Szczepkowski

wystąpił  z  propozycją  włączenia  do  składki  członkowskiej  opłaty za  roczną  prenumeratę

Polskiego  Przeglądu  Chirurgicznego.  Prof.  Arkadiusz  Jawień  zaproponował,  aby  przed

ustaleniem  wysokości  składki  i  włączenia  wartości  prenumeraty  pisma,  oszacować

rzeczywisty koszt wydawania PPCh. 

Prof.  Edward Stanowski poprosił o umieszczenie  na stronie TChP linków do stron

sekcji  TChP, ich regulaminów i regulaminów otrzymywania  certyfikatów a także linki  do

stron innych zjazdów. Prof. Dziki powiedział, że na stronie TChP jest link do działającej już

strony  konferencji  organizowanej  przez  ZG  TChP:  „Chirurgia  2010  –  co  nowego?”.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 marca 2010 r. w Warszawie. Tematyka obejmować

będzie najnowsze osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach chirurgii. 



Przystąpiono  do  przedstawienia  składów  komisji  TChP  przez  przewodniczących

poszczególnych  komisji.  Prof.  Popiela  zaproponował  następujący  skład  Komisji  ds.

Naukowych: prof. Krzysztof Bielecki,  prof. Michał Drews, prof. Wojciech Noszczyk, prof.

Wojciech  Witkiewicz.  Plan  pracy  Komisji  zostanie  on  stworzony  przez  Komisje  po  jej

powołaniu, na pierwszym wspólnym posiedzeniu. 

Prof. Głuszek zaproponował następujący skład Komisji  Opiniodawczej: dr hab. med.  Jacek

Dadan, dr n. med. Włodzimierz Karcz, dr n. med. Piotr Małek, dr hab. med. Andrzej Matyja,

prof.  Zbigniew  Śledziński,  prof.  Sławomir  Rudzki.  Prof.  Głuszek  przedstawił  plan  pracy

komisji. 

Prof.  Kładny  zaproponował  następujący  skład  Komisji  ds.  Socjalno-Zawodowych:  prof.

Mariusz Frączek, prof. Wojciech Zegarski. Prof Kładny przedstawił ZG plan pracy komisji. 

Prof. Snarska zaproponowała następujący skład Komisji Interwencyjnej: prof. Michał Drews,

prof.  Zygmunt  Grzebieniak,  prof.  Wojciech Kielan,  prof.  Krzysztof Kuzdak, prof.  Ryszard

Marciniak, dr n. med. Piotr Malinowski,  prof. Sławomir Rudzki. Prof. Snarska przedstawiła

plan pracy komisji. 

Prof.  Wallner  zaproponował  następujący  skład  Komisji  ds.  Szkolenia  Podyplomowego

i Specjalizacji:  prof.  Stanisław Dąbrowiecki,  prof.  Adam Dziki,  prof.  Wojciech  Kielan,  dr

hab. med. Bogusław Kędra, prof. Piotr Krokowicz,  prof.  Jan Kulig,  dr hab. med. Zbigniew

Lorenc,  prof.  Krzysztof Paśnik,  prof.  Wiesław  Tarnowski,  prof.  Krzysztof Zieniewicz,  Dr

med. Marek Majewski – Sekretarz Techniczny Komisji.  Prof. Wallner przedstawił ZG plan

pracy komisji. 

Członkowie  ZG  TChP  w  głosowaniach  jawnych  przyjęli  składy  poszczególnych

komisji oraz plan ich działań. 

Komisja  Skrutacyjna  przedstawiła  wyniki  głosowania na przewodniczącego Komisji

Statutowej TChP: 

Prof. Krzysztof Zieniewicz:  głosów za: 25; przeciw: 0; wstrzymało się: 1.

Prof. Zieniewicz objął funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej TChP. Prof. Zieniewicz

przedstawił  skład  komisji:  prof.  Wojciech  Zegarski,  prof.  Lech Pomorski,  prof.  Wojciech

Kielan. 

Prof.  Dziki  zaproponował,  aby  w  nowym  statucie  znalazł  się  zapis  dotyczący

powiększenia  składu  ZG  TChP  o  członka  Sekcji  Młodych  Chirurgów.  Głosowanie  nad

nowym statutem może odbyć się podczas Konferencji „Chirurgia 2010 – co nowego?” 

Prof. Stanowski przedstawił stan finansów funduszu stypendialnego TChP, który wynosi 382

tyś., w ostatnich latach ze stypendiów skorzystało 15 chirurgów ( pomniejszono fundusz o 60



tyś.  zł.  ) Prof. Stanowski poinformował także o braku składek członkowskich z Oddziałów

TChP za rok 2009.  Do tej pory zbieraniem składek zajmowali się Skarbnicy Oddziałów, prof.

Dziki  wysunął  propozycję,  aby utworzyć osobne subkonto na które wpłacane będą składki

wraz z identyfikacją wpłacającego. 

Prof.  Dziki  poinformował  zebranych  o  prowadzonych  rozmowach  z  firmami

farmaceutycznymi, potencjalnymi członkami wspierającymi TChP. Obecnie trwają rozmowy

z  firmami  BOWA  –  niemiecką  firmą  sprzętową  oraz  firmą  Sanofi  Aventis.  Informacje

o postępach będą na bieżąco przekazywane członkom ZG TChP.

Prof.  Adam  Dziki  zaznajomił  zebranych  z  planami  wysyłania  polskich  chirurgów  na

stypendia  zagraniczne.  W  imieniu  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  prowadzi  rozmowy

z Japońskim Towarzystwem Chirurgicznym  dotyczące  możliwości  corocznego  odbywania

kilku  miesięcznego  stażu  przez  polskiego  chirurga  w  Japonii  a  także  przypomniał

o  rozpoczętych  rozmowach  podczas  64.  Kongresu  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  we

Wrocławiu,  gdzie  nawiązana  została  bliska  współpraca  pomiędzy  TChP  a  Deutsche

Gesellschaft  für  Chirurgie.  W  wyniku  rozmów  Prezesa  TChP  z  Prezydentem  DSG

Profesorem  Reinerem  Gradingerem  oraz  Generalnym  Sekretarzem  Hartwigem  Bauerem

ustalono,  że  już  wkrótce  młodzi,  polscy  chirurdzy  będą  mieli  możliwość  wyjazdu  do

niemieckich  ośrodków  i  korzystania  ze  szkolenia  w  technikach  klasycznych

i laparoskopowych.

Powstała także idea stworzenia pierwszego w Polsce Centrum Szkoleniowego dla chirurgów.

Obecnie  prowadzone  są  rozmowy  ze  sponsorami  zainteresowanymi  zaangażowaniem  się

w projekt. W centrum młodzi chirurdzy będą mogli uczyć się operować na symulatorach, szyć

na  tkankach  pobranych  od zwierząt,  szkolić  się  w technikach  laparoskopowych.  Centrum

umożliwiłoby  także szkolenia  całych  zespołów operacyjnych  (instrumentariuszka,  chirurg,

anestezjolog),  podczas  których  symuluje  się  wirtualny  krwotok  lub  inną  nagłą  sytuację

śródoperacyjną, a w tym czasie komisja obserwuje zachowanie zespołu operacyjnego. Dzięki

tego typu szkoleniom można by istotnie poprawić jakość leczenia chirurgicznego. 

Głos zabrał prof. Arendt przedstawiając zebranym list intencyjny pana prof. Jana Marciniaka-

dyrektora Centrum Inżynierii  Biomedycznej Politechniki Śląskiej w sprawie utworzenia we

współpracy  z  Konsultantem  Wojewódzkim  ds.  Chirurgii  oraz  Śląskim  Oddziałem

Towarzystwa Chirurgów Polskich Ośrodka Szkoleniowego w zakresie technik podstawowych

i  zaawansowanych  chirurgii  małoinwazyjnej,  nawigacji  śródoperacyjnej  oraz  technik

wirtualnych.  Zakres  udziału  ze  stron  medycznych  obejmowałby:  stworzenie  programów



szkoleniowych,  nadzór  nad  ich  realizacją,  zabezpieczanie  kadry  szkoleniowej  oraz  nabór

kandydatów. 

Następnie  prof.  Adam  Dziki  przedstawił  zebranym  informacje  dotyczące  planowanej  w

dniach  23-24 marca  2010 r.  I  konferencji  „Chirurgia  2010 – co  nowego?”  .  Konferencja

zgodnie  z  założeniami  będzie  miała  charakter  szkoleniowy.  

Wykładowcami podczas Konferencji będą autorzy rozdziałów w ,,Przeglądzie Piśmiennictwa

Chirurgicznego  w  2009  r.",   udział  w  Konferencji  można  wziąć  jedynie  w  charakterze

słuchacza.  

Zaproszeni Eksperci w ciągu 25 minutowego wykładu zaprezentują uczestnikom konferencji

aktualne  problemy  nurtujące środowisko  chirurgiczne  dotyczące:  diagnostyki,  postępów w

leczeniu,  nowoczesnych  technik  chirurgicznych,  a  także przełomowych  metod leczenia  w

poszczególnych  tematach.  Po  każdym  wykładzie  zaplanowano  5  minut  na  dyskusję  i

wymianę  poglądów.  Podczas  Konferencji  ma  odbyć  się  nadzwyczajne  Walne  Zebranie

Członków  Towarzystwa,  dokładna  informacja  zostanie  imiennie  rozesłania  do  członków

TChP,  zostanie  także  umieszczone  oficjalne  ogłoszenie  w  Polskim  Przeglądzie

Chirurgicznym. Zysk z Konferencji zasili konto TChP.

W kolejnym punkcie prof. Adam Dziki przedstawił skład nowego Komitetu Redakcyjnego

Polskiego Przeglądu Chirurgicznego oraz poinformował o planach wprowadzenia pisma  na

listę filadelfijską.  Zdaniem prof. Dzikiego zmiana Komitetu Redakcyjnego PPCh, na pewno

nie  zaszkodzi  pismu.  Prof.  Dziki  poinformował  zebranych  o  stworzeniu  nowej  funkcji

redaktora honorowego PPCh - pełnił ją będzie Pan prof. Wojciech Noszczyk. 

Swoją aktywną pomoc w pracach w PPCh zadeklarował prof. Norman Rich (USA), który już

podjął  działania  w  tym  kierunku.  Prof.  Dziki  zobowiązał  się  na  bieżąco  informować

o postępach w pracach nad Polskim Przeglądem Chirurgicznym. 

W  wolnych  wnioskach  Prof.  Adam  Dziki  przekazał  Panu  Prof.  Krzysztofowi

Zieniewiczowi  pismo  Pana  Romualda  Krajewskiego  -  Koordynatora  KPTL  dotyczące

szpitalnych  komisji  etycznych  oraz potrzeby kształcenia  studentów na kierunku lekarskim

w zakresie geriatrii  z prośbą o ustosunkowanie się  do obu kwestii.  Panu Prof. Tadeuszowi

Popieli  przekazał  natomiast  pismo  Pana  Prof.  Andrzeja  Stelmacha  Prezesa  Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie udziału TChP w Kongresie organizowanym

przez PTO w  maju 2010 r. w Kielcach. 

Pod koniec  zebrania  głos  zabrał  Prof.  Grzegorz Wallner  przedstawił  informację  na  temat

Rady Akredytacyjnej przy Ministrze Zdrowia. Istnieje potrzeba wprowadzenia nowych norm

akredytacyjnych, podzielonych na 16 działów. Składki ubezpieczeniowe szpitali uzależnione



byłyby  od posiadanej  akredytacji.  Prof.  Grzegorz Wallner  został wybrany  koordynatorem

projektu,  w  najbliższej  przyszłości  będzie  kontaktował  się  z  członkami  ZG TChP  w tej

sprawie.

Pan Prof. Adam Dziki podziękował zebranym za uwagę i zamknął III Posiedzenie ZG TChP.

IV Zebranie TChP odbędzie się 22 lutego 2010 r. w siedzibie ZG TChP na ul. Nowiniarskiej

1/28 w Warszawie. 

Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich      
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