
 

 

 
 
 
 

Warszawa, 4.12.2013 

 

W Państwo 

Członkowie 

Towarzystwa Chirurgów Polskich 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Pragnę Państwa poinformować, że  w związku z porządkowaniem ewidencji członków 

Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także próbując dokonać aktualizacji danych z poszczególnych 

Oddziałów TChP, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o nadesłanie w jak najkrótszym czasie 

informacji na temat Państwa aktualnych danych kontaktowych - w miarę możliwości adresu 

mailowego, numeru telefonu. Zaktualizowanie bazy danych wszystkich członków TChP pozwoli na 

bezpośredni z Państwem kontakt Zarządu Głównego TChP oraz na bieżące monitorowanie liczby 

członków Towarzystwa Chirurgów Polskich.    

Jednocześnie, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową TChP,  przypominam o obowiązku 

jak najszybszego rozliczenia się z zaległości związanych z należnymi opłatami od składek 

członkowskich na rzecz wspólnych funduszów Zarządu Głównego, niezbędnych do prowadzenia 

bieżącej działalności całego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zgodnie ze Statutem TChP wszyscy 

członkowie TChP zobowiązani są do systematycznego i terminowego dokonywania wpłat składek. 

Przypominam, że podstawową formą rozliczania składek członkowskich są wpłaty drogą internetową 

na konto Zarządu Głównego TChP, koniecznie z informacją  „imię i nazwisko członka TChP, adres, 

oddział TChP, z dopiskiem - składka członkowska za konkretny rok”. Szczegółowe informacje 

odnośnie opłacania składki w tej formie znajdują Państwo na stronie TChP. Ponadto dopuszczalne jest 

dokonywanie opłat składki członkowskiej w oddziałach terenowych, jednak przekazywanie opłat w 

ten sposób niesie ze sobą olbrzymie trudności terminowego rozliczenia poszczególnych oddziałów z 

tytułu opłat na rzecz Zarządu Głównego TChP. Roczna kwota opłaty członka rzeczywistego wynosi  

 

 

 



 

 

 

 

 

180 pln, w tym 120 pln za prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, 30 pln jest zwracane na 

konto oddziału terenowego TChP, oraz pozostałe 30 pln pozostaje na koncie Zarządu Głównego TChP, 

z których realizowane są cele statutowe Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Opłata 

za członka Koła Młodych Chirurgów wynosi jedynie 90 pln, w tym do prenumeraty Polskiego 

Przeglądu Chirurgicznego Zarząd Główny dopłaca 30 pln. Niezwykle istotnym jest, aby wpłaty za 

członkostwo i prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego były dokonywane w jak najszybszym 

terminie, optymalnie przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego. Przykładowo wpłat 

składek członkowskich na 2014 rok należy dokonać internetowo na nr konta Zarządu Głównego TChP 

do końca 2013 roku, maksymalnie w pierwszym kwartale 2014 roku ( numer konta 69 1160 2202 

0000 0001 7352 6548). Pozwoli to na prowadzenie optymalnej polityki finansowej Towarzystwa 

zgodnie z proponowanym harmonogramem prac Zarządu Głównego, oraz na bieżąco realizować 

płatności wydawnicze Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.  

W celu ujednolicenia zasad funkcjonowania poszczególnych Oddziałów TChP, a także w 

nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd Główny TChP wspólnej strategii zmierzającej do 

zaktywizowania wszystkich członków TChP, oraz podniesienia prestiżu Towarzystwa Chirurgów 

Polskich w całym środowisku zwróciłem się do Przewodniczących Oddziałów Terenowych TChP z 

prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby posiedzenia naukowe Oddziałów TChP odbywały się 

regularnie i z zachowaniem należytego poziomu merytorycznego posiedzeń.  

Ponadto apeluję do Państwa o podjęcie bardziej aktywnych działań w celu promowania 

Towarzystwa Chirurgów Polskich, publikowania w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym, oraz 

zachęcania młodych lekarzy specjalizujących się w chirurgii do wstąpienia w szeregi Towarzystwa 

Chirurgów Polskich.  

Intencją obecnego Zarządu Głównego TChP jest zintegrowanie działań na rzecz rzetelnej 

organizacji posiedzeń naukowych, szkoleń, konferencji, kursów, ważnych dla środowiska imprez 

chirurgicznych. Prowadzona w tych sprawach polityka informacyjna na stronie internetowej TChP 

będzie miała kapitalne znaczenie dla udokumentowania aktywności Towarzystwa Chirurgów 

Polskich, jako żywej organizacji działającej na rzecz całego środowiska chirurgów w Polsce. Mam 

głęboką nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się nam przywrócić należną pozycję 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Towarzystwu Chirurgów Polskich, które w 2014 roku będzie obchodziło 125 rocznicę jego 

utworzenia.    

Przypominam również, że na stronie TChP znajdą Państwo aktualne informacje na temat 

bieżącej działalności Zarządu Głównego TChP, sprawozdania z kolejnych Posiedzeń Zarządu 

Głównego TChP, a także informacje na temat oferowanych przez Towarzystwo Chirurgów Polskich 

stypendiów szkoleniowych zarówno w kraju, jak i zagranicą, oraz ogłoszenie na temat stypendiów 

oferowanych przez partnerów TChP w Wielkiej Brytanii.  

W ramach dyskusji nad proponowanymi przeze mnie zmianami w działalności TChP, 

przedstawionymi w trakcie Walnego Posiedzenia członków TChP w Łodzi w 2011 roku, a także na 

podstawie deklaracji programowej Prezesa TChP w kadencji 2013-2015 zwracam się do Państwa z 

prośbą o udział w posiedzeniach Oddziałów Terenowych TChP w celu przedyskutowania 

proponowanych zmian przez wszystkich członków TChP.  Będę również bardzo zobowiązany, jeśli 

zechcą Państwo podzielić się swoimi uwagami, komentarzami na ten temat, przesyłając je na adres 

mailowy biura TChP (biuro@tchp.pl) lub w wersji papierowej pocztą na adres siedziby TChP w 

Warszawie (ul. Nowiniarska 1/28). W tej sprawie będzie się można również wypowiedzieć, czy 

zagłosować w trakcie najbliższego Walnego Zebrania członków TChP. Informacja o miejscu, terminie i 

programie Walnego Zebrania będzie dostępna w ciągu najbliższych tygodni.  

Treść tego listu w formie kopii do wszystkich członków TChP zostanie również zamieszczona 

na stronie TChP.  

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 Roku, w 

imieniu swoim własnym i członków Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich składam 

wszystkim Członkom TChP oraz Państwa Najbliższym najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i 

Spokojnych Świąt, wszystkiego najlepszego, spełnienia planów i marzeń.  

  

Z wyrazami szacunku i poważania 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner 

 

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 
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