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Posiedzenie otworzył prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał zebranych gości 

i przedstawił program zebrania. Wszyscy obecni byli za przyjęciem programu obrad. 

1. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia ZG TChP 

2. Program naukowy 67 Kongresu TChP - prof. G. Wallner 

3. Nowe zasady kształcenia specjalizacyjnego w Polsce -  dyr. Jolanta Orłowska 

Heitzman, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia 

4. Wnioski o nadanie Członkostwa Honorowego TChP - prof. Wojciech Kielan 

5. Informacje na temat konferencji „Co nowego w Chirurgii 2015”- prof. A. Dziki / prof. G. 

Wallner 

6. Rozpatrzenie wniosków stypendialnych – prof. Jadwiga Snarska 

7. Informacje na temat wnioskowanych zmian do Statutu TChP - prof. G. Wallner 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

Rozpoczynając posiedzenie członków Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów 

Polskich prof. Wallner w imieniu członków Zarządu Głównego TChP złożył podziękowania 

prof. Andrzejowi Matyi przewodniczącemu Sekcji Chirurgii Przepuklin TChP za 

zorganizowanie Świątecznego posiedzenia członków ZG TChP w Krakowie w trakcie 

Konferencji Naukowej Sekcji Chirurgii Przepuklin TChP i Polskiego Klubu 

Przepuklinowego.  Do udziału w IX posiedzeniu ZG TChP przyjęli zaproszenie p. Jolanta 

Heitzman Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, 

oraz Sekretarz Prezydenta miasta Krakowa        

 Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 

ZG TChP z dnia 8 października 2014. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie 

zgłosił uwag do protokołu. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie  ZG TChP (29 osób z 

prawem głosu) byli za przyjęciem protokołu z VIII posiedzenia Zarządu Głównego.  

Następnie, zgodnie z programem posiedzenia prof. Wallner przedstawił podsumowanie 

prac związanych z przygotowaniami do 67 Kongresu TChP w Lublinie.  Do udziału w 



przygotowaniu programu naukowego Kongresu i w pracach Komitetu Naukowego zostali 

zaproszeni prezesi towarzystw naukowych  zabiegowych, które związane są historycznie z 

TChP, przewodniczący Sekcji TChP oraz członkowie ZG TChP. Dwugodzinne sesje 

naukowe podczas Kongresu będą odbywały się na 4 salach jednocześnie. Pierwszego 

dnia odbędzie się 16 sesji, drugiego dnia 12 sesji, trzeciego dnia będzie 10 sesji. W 

ramach obrad przewidziane są wystąpienia nie dłuższe niż 20 minutowe.  

 Prof. Wallner zaprosił wszystkich członków Zarządu Głównego TChP do udziału w 

67. Kongresie TChP w Lublinie. Wszyscy członkowie ZG TCHP zostaną zwolnieni z 

wszelkich opłat kongresowych (kosztów rejestracji i hotelu). Dotyczy to również 

wykładowców z Polski i z zagranicy. Ramowy program naukowy jest przygotowany w 

ponad 90%, natomiast szczegółowy program naukowy poszczególnych sesji plenarnych 

zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu ZG TChP 16 lutego 2015 w Warszawie. 

Wstępnie zaplanowano 40-45 sesji plenarnych, sponsorowanych sesji firmowych, sesji 

pielęgniarskich. W czasie spotkania członków ZG TChP w Krakowie trwało nadal 

postępowanie kwalifikacyjne wyboru firmy organizującej 67 Kongres TChP. W dniu 22 

grudnia 2014 roku Komitet Organizacyjny 67. Kongresu TChP po przeanalizowaniu 

zgłoszonych ofert podpisał umową na organizację Kongresu przez Firmę „Symposion” z 

Poznania.  

Wg wstępnej oceny szacowana jest liczba około 2500 uczestników, lekarzy, pielęgniarek, 

przedstawicieli firm medycznych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obrady będą 

się odbywały na trenie Międzynarodowych Targów Lubelskich.    

 Prof. Marek Krawczyk zapytał o tematy wiodące Kongresu, zaproponował 

uwzględnienie w programie obrad sesji sponsorowanych, a także zapytał czy planowane 

są sesje pielęgniarskie. Prof. Wallner poinformował zebranych, że zgodnie z 

obserwowanym na świecie trendem kongresów i zjazdów, a także w związku z 

zaplanowaną formułą wielodyscyplinarnego spotkania w Lublinie organizatorzy nie 

przewidują dwóch, trzech tematów wiodących. Intencją organizatorów 67. Kongresu TChP 

w Lublinie jest przedstawienie jak najszerszej oferty programowej dla chirurgów i lekarzy 

innych specjalności zabiegowych, reprezentujących TChP i wszystkie towarzystwa 

naukowe, które współtworzą program naukowy 67. Kongresu TChP. Okazją ku temu jest 

125 rocznica powstania Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom lekarzy Organizatorzy 67. Kongresu TChP w 2015 roku w Lublinie zwrócili 

się do członków Komitetu Naukowego reprezentujących TChP i inne towarzystwa 

naukowe o przygotowanie sesji naukowych przede wszystkim z naciskiem na aspekty 

praktyczne. Decyzję w sprawie wyboru tematów wiodących poszczególnych sesji 



pozostawiono członkom Komitetu Naukowego, osobom odpowiedzialnym za 

przygotowanie  programu naukowego sesji. W sprawie sesji sponsorowanych i sesji 

pielęgniarek prof. Wallner poinformował, że są prowadzone rozmowy z wieloma firmami, 

część z nich już została potwierdzona.        

 Tradycyjnie przewidziana jest możliwość zgłaszania wyników prac własnych przez 

wszystkich zainteresowanych chirurgów, zgodnie z tematami poszczególnych sesji 

naukowych. Przewidziane są także sesje plakatowe z nagrodami. Zaproszenie i informacje 

odnośnie regulaminu zgłaszania prac na 67. Kongres TChP w Lublinie w 2015 roku 

pojawią się w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym, na stronie TChP, a także na stronie 67 

Kongresu na początku 2015 roku. Wstępnie termin zgłaszania prac określono na dzień 30 

marca 2015 roku.  Spośród nadesłanych prac komisje Komitetu Naukowego ocenią prace, 

które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w trakcie poszczególnych tematycznych 

sesji plenarnych lub do przedstawienia w sesjach plakatowych.   

 Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja kandydatów w zimowym 

postępowaniu stypendialnym TChP. Prof. Jadwiga Snarska przedstawiła trzy wnioski: dr. 

Wojciecha Żelichowskiego, dr. Michała Kazanowskiego, dr. Adama Bobkiewicza. Wszyscy 

kandydaci, członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich złożyli wniosek o stypendium 

zagraniczne w kwocie 1500 Euro. Wg Przewodniczącej Komisji Kandydaci spełnili 

wszelkie wymogi formalne. W wyniku głosowania, wszystkie kandydatury zostały 

zaakceptowane. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego tradycyjnie będą zamieszczone na 

stronie Towarzystwa.          

 Na spotkanie ZG TChP zaproszenie przyjęła Pani Dyrektor Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Jolanta Orłowska – Heitzman, przedstawiła 

działania Departamentu w sprawie systemu modułowego kształcenia specjalizacyjnego. 

Wywołany został również temat specjalizacji w chirurgii, jako specjalizacji deficytowej. W 

związku z licznymi głosami i komentarzami członków ZG TChP, którzy zwracali uwagę na 

różne problemy związane z programem specjalizacji, ale przede wszystkim na trudną 

sytuację w środowisku chirurgicznym w kontekście deficytu kadrowego, niskich wycen 

procedur chirurgicznych, jakości leczenia uzgodniono wolę kolejnego spotkania na 

następnym posiedzeniu Zarządu Głównego TChP w lutym 2015 roku. Prof. Wallner 

potwierdził, że do tego czasu powinien być gotowy szczegółowy raport kadrowy 

opracowywany przez Zarząd Główny TChP, precyzyjnie oceniający liczbę chirurgów w 

Polsce, rzeczywiście pracujących w oddziałach szpitalnych chirurgii ogólnej w kraju.   

 Następnie prof. Wojciech Kielan, Przewodniczący Komisji ds. Członków 

Honorowych TChP przedstawił kandydatów zgłoszonych do tytułu członka honorowego 



TChP. Zostało zgłoszonych 5 kandydatów krajowych i 4 kandydatów zagranicznych (lista 

kandydatów w tabeli).   

  

 

L.P. Imię i nazwisko kandydata  

na członka honorowego TChP 

Zgłaszający 

1 Profesor  Zbigniew Śledziński -  Gdańsk Dr. Zoran Stojcev -  oddział pomorski 

2 Profesor Jan Kulig- Kraków Prof. Piotr Kołodziejczyk- oddział krakowski 

3 Profesor Wacław Majewski - Poznań Prof. Ryszard Marciniak- oddział wielkopolski 

4 Dr n.med. Kazimierz Pichlak – Jelenia Góra Prof. Krzysztof Grabowski – oddział dolnośląski 

5 dr n med. Marek Umiński - Szczecin Prof. Józef Kładny – oddział zachodniopomorski 

6 Profesor Marcus Buechler  - Niemcy Prof. Grzegorz Wallner – członek ZG TChP 

7 Profesor John Nicholls  - Wielka Brytania Prof. Adam Dziki  - członek ZG TChP 

8 Profesor Yuko Kitagawa - Japonia Prof. Wojciech Kielan – ZG TChP  

9 Profesor Henning Dralle - Niemcy Prof. Lech Pomorski – oddział łódzki 

 

Następnie prof. Wallner zaproponował skład komisji skrutacyjnej. W sposób jawny - 

jednogłośnie została powołana komisja skrutacyjna.TChP w składzie: członkowie ZG 

TChP: Prof Wiesław Tarnowski, Dr Zoran Stojcev oraz dr Marek Majewski sekretarz 

techniczny ZG TChP. W głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów dokonano 

wyborów nowych członków honorowych Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wyniki 

głosowania przedstawił prof. Kilelan, Przewodniczący Komisji ds. Członków Honorowych. 

Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbą głosów i tym samym zostali przyjęci w 

poczet członków honorowych TChP. Zgodnie z tradycją nowo wybranym osobom w trakcie 

najbliższego 67. Kongresu TChP w Lublinie zostaną wręczone dyplomy Członka 

Honorowego TChP. 

 Kolejny punkt programu dotyczył informacji na temat  VI Konferencji „Chirurgia 2015 

- co nowego?“, organizowanej co roku w Łodzi. W 2015 roku odbędzie się w dniach 28.02-

1.03.2015. W zastępstwie prof. Dzikiego informacje na temat Konferencji przedstawił prof. 

Wallner. Poza sprawami czysto organizacyjnymi prof. Wallner zwrócił uwagę, że w 

porozumieniu z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, oraz Centrum 

Egzaminów Medycznych część pytań testowych przygotowywanych do egzaminu 

specjalizacyjnego z chirurgii będzie opracowywana przez autorów, którzy są 

wykładowcami w trakcie Konferencji, a jednocześnie autorami Przeglądu Piśmiennictwa 

Chirurgicznego. W porozumieniu z Nadzorem Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

Chirurgii, w trakcie spotkania Konsultantów Wojewódzkich ds. Chirurgii Ogólnej, które 

odbyło się  w Warszawie, w dniu 19 listopada 2014 roku podjęto uchwałę, aby wśród 



materiałów źródłowych, obowiązujących do Testowego Egzaminu Specjalizacyjnego 

z chirurgii ogólnej znajdowały się artykuły opublikowane w corocznych Przeglądach 

Piśmiennictwa Chirurgicznego i z Polskiego Przeglądu Chirurgicznego oraz z materiałów 

po każdym kolejnym kongresie TChP. Zgodnie z przyjętą zasadą, obowiązkowa będzie 

znajomość piśmiennictwa chirurgicznego z ostatnich 3 lat.  

W trakcie VI Konferencji „Chirurgia 2015 – co nowego?“ odbędzie się także drugie 

posiedzenie Konsultantów Wojewódzkich ds. Chirurgii Ogólnej. 

 W następnym punkcie zebrania prof. Wallner przedstawił informację na temat zmian 

do Statutu TChP, głosowanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków 

TChP w Kielcach w kwietniu 2014 roku. Cała strategia restrukturyzacji i poprawy 

efektywności działań TChP dotyczyła zmian do Statutu TChP w paragrafie nr 20. Zgodnie 

z deklarowaną w trakcie wyborów intencją prof. Wallner jako prezes TChP zaproponował 

zasadnicze zmiany w kadencyjności Prezesa, Sekretarza Generalnego, zmianę formuły 

Walnych Zebrań członków TChP na Walne Zebranie Delegatów z Oddziałów terenowych 

TChP, parytet 20% udziału „młodych chirurgów“ w Zarządzie Głównym TChP. Ponieważ 

uchwała numer 13 do zmiany paragrafu numer 20 Statutu TChP, mimo wcześniejszej 

akceptacji zmian przez Zarząd Główny TChP, nie została zatwierdzona statutowo 

wymaganą większością 2/3 głosów obecnych członków Walnego Zebrania, to z kolei 

spowodowało, że zaproponowane poprawki do Statutu w kolejnych paragrafach Statutu 

wiążące się z paragrafem 20 nie zostały również zaakceptowane przez Krajowy Sąd 

Rejestrowy. Dodatkowo Sąd nie zaakceptował wyszczególnionej listy działań 

podejmowanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez TChP.  

 W ostatnim punkcie posiedzenia – sprawy bieżące i wolne wnioski prof. Wallner, 

równocześnie jako prezes TChP i Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii poruszył  

temat stanowiska TChP w sprawie możliwych konsekwencji wprowadzenia pakietu 

onkologicznego i Zielonej Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Wszyscy 

członkowie ZG TChP wyrazili zaniepokojenie wieloma aspektami wprowadzenia reformy 

systemu opieki onkologicznej.  Zwrócono uwagę na brak informacji i szczegółowych 

instrukcji na tematy organizacyjne, odnośnie kosztów refundacji przyśpieszonej 

diagnostyki i terapii nowotworów, na liczne zastrzeżenia zarówno lekarzy, jak i pacjentów 

wynikające z nierównego traktowania innych specjalności medycznych, czy dostępu do 

możliwości uzyskania szybkiej opieki medycznej chorych na inne niż nowotwory 

dolegliwości.  Zarząd Główny TChP jednogłośnie podjął uchwałę wyrażającą krytyczne 

stanowiska Zarządu Głównego TChP i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii 

Ogólnej w tej sprawie. Stanowisko to zostanie przesłane do wiadomości Ministra Zdrowia, 



a także umieszczone na stronie internetowej TChP i Konsultanta.  

Prof. Paweł Lampe zwrócił uwagę na kolejny ważny problem, który powraca w 

dyskusjach środowiska chirurgicznego. Jako gorący zwolennik i propagator projektu prof. 

Lampe poinformował, że wielu członków TChP zgłasza potrzebę utworzenia nowej 

specjalizacji z chirurgii wisceralnej. To wymaga złożenia formalnego wniosku Konsultanta 

Krajowego do Ministerstwa Zdrowia, uzyskania akceptacji przez Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, a także pozytywnej opinii organizacji pacjentów oraz 

poparcia Towarzystwa Chirurgów Polskich. Na wniosek prof. Wallnera członkowie podjęli 

jednogłośnie uchwałę odnośnie niezwłocznego rozpoczęcia prac nad projektem 

specjalizacji w zakresie chirurgii wisceralnej.  

Ostatnim punktem posiedzenia ZG TChP była informacja prof. Wallner o 

szczegółach wyjazdu polskiej delegacji na Trójstronne Sympozjum Chirurgów z Japonii, 

Węgier i Polski. Grupie chirurgów japońskich przewodniczył prof. Masaki Kitajima, stronie 

chirurgów węgierskich prof. Josef Sandor, natomiast na czele blisko trzydziestoosobowej 

delegacji polskiej stał prezes TChP. Każdy z polskich chirurgów uczestniczący w 

Sympozjum wziął aktywny udział wygłaszając wykład w jednej z 8 sesji tematycznych. 

Przyjęto zasadę aktywnego udziału wszystkich delegatów, z intencją promowania młodych 

chirurgów z wszystkich trzech krajów. Wyrażono również wolę nawiązania bardziej 

aktywnej trójstronnej współpracy pomiędzy towarzystwami naukowymi Japonii, Węgier i 

Polski. Efektem tej wizyty jest powołanie trójstronnej grupy chirurgicznej polsko-węgiersko-

japońskiej mającej na celu okresową wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie chirurgii. 

Ustalono, że kolejne Trójstronne Sympozjum odbędzie się w Polsce w 2016 roku. Prof. 

Wallner poinformował, że strona japońska jest również zainteresowana wymianą 

studentów pomiędzy Keio University w Tokio z uczelniami polskimi.  

Na zakończenie posiedzenia prof. Grzegorz Wallner prezes TChP złożył wszystkim 

członkom Zarządu Głównego TChP, a za pośrednictwem Przewodniczących Oddziałów 

TChP wszystkim członkom Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz całemu środowisku 

chirurgicznemu życzenia Świąteczne i Noworoczne. Podobne życzenia w imieniu 

Ministerstwa Zdrowia złożyła p. Dyrektor Joanna Orłowska Heitzman 

 

Prezes TChP 

 

Prof. Grzegorz Wallner 


