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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 10 lutego 2014. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie zgłosił 

uwag do protokołu. W głosowaniu 25 członków ZG TChP było za przyjęciem protokołu z V 

posiedzenia Zarządu Głównego, jeden członek wstrzymał się od głosu. 

Prof. Marek Krawczyk przedstawił prezentację podsumowującą organizację 66 

Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich wraz z rozliczeniem finansowym Kongresu. 

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie propozycji zmian w Statucie TChP, 

po weryfikacji prawnej, zaakceptowanych uchwałą Zarządu Głównego w dniu 10 lutego 

2014 roku - do głosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków 

TChP - 4 kwietnia 2014 roku w Kielcach. Prezes poinformował, że wszystkie proponowane 

zmiany w statucie zostały sprawdzone pod kątem prawnym z dwiema kancelariami.  

Prof. Marek Krawczyk zabrał głos w sprawie proponowanych zmian. W jego opinii zmiany 

dotyczące działalności gospodarczej są nieuzasadnione gdyż TChP ma zapis w statucie, 

że może prowadzić działalność gospodarczą, co nie wymaga dodatkowej zmiany. Dodał 

także, że propozycja 4 letniej kadencji dla Sekretarza TChP nie jest dobrym rozwiązaniem. 

Prof. Krzysztof Zieniewicz zgłosił uwagę, że uchwały do zmian w statucie powinny 

zapadać na mocy paragrafu 22 i 58 Statutu, a nie tylko 22. Ponownie wyraził swoją opinię 

na temat zbytniego uszczegółowiania Statutu, które może ograniczać działalność TCHP. 

Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego TChP nie zgłosił innych dodatkowych uwag.  

 Następnym punktem zebrania było omówienie przez Prezesa TChP 

dotychczasowych działań na rzecz TChP. Prezes nawiązał do podpisanych umów, 

organizacji szkoleń i kursów dla członków TChP, zmianach personalnych w biurze 



Zarządu. Od początku bieżącej kadencji ZG TChP zostały podpisane umowy o współpracy 

Towarzystwa Chirurgów Polskich z następującymi firmami: Bova, Aesculap Academia, 

B.Braun, AstraZeneca, Olympus i Takeda. Nawiązano również współpracę o opiece 

prawnej TChP przez Kancelarię Radców Prawnych z Krakowa. Prezes TChP zwrócił 

uwagę, że każda z wyżej wymienionych umów o współpracy była wstępnie konsultowana i 

akceptowana przez kancelarię pod kątem formalnym , a także pod kątem zabezpieczenia 

interesów Towarzystwa.  

Ponadto prof. Wallner poinformował, że w ciągu ostatnich 4 miesięcy odbyły się 

spotkania informacyjne we wszystkich Oddziałach terenowych TChP z udziałem Prezesa i 

w większości spotkań również Sekretarza Generalnego TChP prof. Adama Dzikiego na 

temat podejmowanych inicjatyw mających na celu restrukturyzację, oraz aktywizację 

członków TChP. W ramach już zrealizowanych inicjatyw Zarząd Główny TChP ufundował 

udział 5 chirurgów w warsztatach szkoleniowych w Davos, a także podjął wspólną 

inicjatywę organizacji cyklicznych szkoleń dla członków TChP w trakcie specjalizacji w 

chirurgii wspólnie z Aesculap Academia. 

Prof. Adam Dziki, Sekretarz Generalny TChP przedstawił zebranym w formie 

prezentacji wszystkie zobowiązania TChP w ramach podpisanych umów o współpracy z 

firmami. W zamian za wsparcie finansowe TChP, w ramach umowy z firmami podjęto 

zobowiązania umożliwiające firmom zorganizowanie wspólnych, merytorycznych spotkań 

naukowych w poszczególnych Oddziałach TChP. Ponadto umożliwiono współpracującym 

z TChP firmom zamieszczenie reklam w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym, oraz logo 

firm na stronie internetowej TChP. Podjęto również zobowiązanie o przygotowaniu 

artykułów, stanowiących przegląd piśmiennictwa, stanowisko TChP w określonych 

profilem działalności firm tematach związanych z praktyką chirurgiczną. Prof. Dziki 

poprosił zebranych o pomoc w realizacji zobowiązań. 

Prof. A. Dziki omówił także postęp prac w realizacji umowy z Akademią Aesculap o 

zorganizowaniu szkoleń dla młodych chirurgów w Nowym Tomyślu. Do tej pory został 

zorganizowany jeden kurs, a w przygotowaniu są trzy kolejne w tym roku. Do wiadomości 

członków ZG TChP zostaną podane w najbliższym czasie daty kolejnych kursów aby 

ułatwić i usprawnić rekrutację kandydatów. Prof. Wallner zwrócił uwagę, że biorąc pod 

uwagę tempo przygotowań do pierwszego, organizowanego pod patronatem TChP, 

wspólnie z Aesculap Academia szkolenia młodych chirurgów, warto podkreślić duże 

zaangażowanie Sekretarza Generalnego TChP i wszystkich wykładowców w optymalną 

organizację warsztatów w Nowym Tomyślu 



 Prezes TChP Prof. Grzegorz Wallner poruszył także problem braku dokładnej 

dokumentacji w oddziałach, min deklaracji członkowskich. Poprosił wszystkich 

Przewodniczących Oddziałów, żeby dołożyli wszelkich starań aby jak najszybciej 

uporządkować sprawy dokumentacji oraz składek i rozliczeń z Zarządem TChP. W 

związku z tym Zarząd Główny zaakceptował propozycję prof. Wallnera, aby kopie 

deklaracji członkowskich wszystkich nowo przyjmowanych do TChP chirurgów trafiały do 

centralnej bazy ewidencji członków TChP w Biurze ZG TChP, co ułatwi monitorowanie 

liczby.   

W tej sprawie głos zabrał Prof. Grabowski z prośbą o sprawdzenie księgowo-

prawnych możliwości przekazywania darowizn na rzecz konkretnych oddziałów TChP. 

Prezes przypomniał, że TChP jest płatnikiem podatku VAT i od każdej darowizny, czy 

wpłaty na rzecz TChP, czy Oddziałów terenowych TChP Towarzystwo musi dokonywać 

rozliczenia z urzędem skarbowym.  

Poruszona została także kwestia prenumeraty PPCH w ramach opłaconej składki. 

W związku z możliwością opłaty składki w terminie późniejszym niż wydanie 

poszczególnego numeru PPCH padła propozycja, żeby dla wszystkich, którzy opłacili 

składkę od marca, zaległe numery PPCH dosyłać na płycie CD. Propozycja spotkała się z 

aprobatą członków ZG i zostanie dalej opracowana w porozumieniu z wydawcą PPCH. 

Kolejnym punktem obrad były zgody operacyjne i ich możliwość udostępniania 

osobom innym, niż chirurdzy będący członkami TChP. Wobec dużych wątpliwości ze 

strony większości obecnych członków Zarządu Głównego podjęto decyzję o nie 

udostępnianiu osobom postronnym zgód operacyjnych będących własnością intelektualną 

Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę aktualizacji 

zgód, a także ich rozszerzenie na kolejne grupy procedur chirurgicznych. 

Prezes TChP prof. Grzegorz Wallner przedstawił zebranym propozycje utworzenia 

wspólnego Towarzystwa Japan-Hungary-Poland Surgical Society (JHPSS). Z propozycją 

współpracy do TChP wystąpił prof. Masaki Kitajima w imieniu środowiska chirurgów 

japońskich. Taką deklarację podjęli również chirurdzy węgierscy. W założeniu JHPSS 

miałoby przyczynić się do rozwinięcia trójstronnej współpracy, wymiany, naukowo-

szkoleniowej pomiędzy chirurgami z Japonii, Węgier i Polski. Pierwszym efektem 

wspólnych działań ma być organizowane w Japonii Sympozjum w dniach 17-19 

października 2014 roku w Tokio. Poddano głosowaniu decyzję o podjęciu działań 

zmierzających do utworzenia trójstronnego stowarzyszenia. Wszyscy członkowie głosowali 

za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się.  

W imieniu prof. Andrzeja Matyji, Prezes TChP przedstawił zebranym prezentację na 



temat założeń programowych działań Komisji ZG TChP ds. Praktyki Klinicznej i Jakości 

Leczenia w Chirurgii. W głównej mierze program Komisji ma opierać się na 

doświadczeniach innych towarzystw naukowych, przede wszystkim American College of 

Surgeons. Prof. Matyja zaproponował aby do prac w Komisji zostały włączone osoby 

mające merytoryczne przygotowanie do zajmowania się problematyką jakości leczenia. W 

związku z tym przedstawił kandydatury członków, którzy już wyrazili chęć pracy w Komisji 

- prof. Marek Rudnicki z Uniwersytetu Illinois w Chicago, prof. Cezary Włodarczyk - 

Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ w Krakowie, dr Jerzy Kulikowski z Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, dr Artur pasternak z CM UJ w 

Krakowie, prof. Grzegorz Wallner członek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia. Jednocześnie prof. Matyja zaprosił innych członków ZG 

TChP do współpracy w Komisji.          

 Prof. Józef Kładny, przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych przedstawił 

raport z nadesłanych danych o ewidencji chirurgów w Polsce. Wciąż dane są 

niekompletne i ponowił prośbę do Przewodniczących Oddziałów TChP o wysłaniu 

brakujących informacji z poszczególnych województw. Prof. Wallner zwrócił uwagę, że 

przygotowanie kompletnego raportu, dotyczacego sytuacji kadrowej chirurgów, aktywnie 

pracujących w oddziałach szpitalnych ma kapitalne znaczenie dla podjęcia rozmów i 

ewentualnych decyzji ze strony administracji rządowej w celu poprawy sytuacji chirurgów, 

a także podjęcia aktywnych działań zmierzających do uznania chirurgii jako specjalności 

deficytowej. Nawet niekompletne dane wskazują na zatrważającą sytuację kadrową, braku 

młodych lekarzy wyrażających chęć podjęcia specjalizacji w chirurgii, a także na 

gwałtowne starzenie sie kadry chirurgów w Polsce.      

 Na koniec zebrania Prof. Wallner, w imieniu Prof. Lampe zaprosił wszystkich na 

Sympozjum Sekcji Trzustki TChP organizowanym w Zakopanem w dniach 12-14 czerwca. 

W tym terminie zaprosił także członków na kolejne posiedzenie ZG TChP. Szczegóły będą 

przesłane w maju. 
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