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Szanowny Panie Prezesie
Zarząd Główny TChP od początku obecnej kadencji podejmuje próby przywrócenia sytuacji
prawnej Polskiego Przeglądu Chirurgicznego do stanu przed utworzeniem Fundacji PPCh.
Próby te spotkały się z zupełnym brakiem zrozumienia przez Pana Profesora intencji
Zarządu TChP. Przekazanie Fundacji w ręce władz Towarzystwa i zmiana statutu Fundacji
umożliwiająca odpowiednie zarządzanie środkami zebranym na koncie oraz lokalem przy ul
Nowiniarskiej a także

dążenie do

właściwego wykorzystania dóbr zdobytych dzięki

Chirurgom jest przez Pana sabotowane. Dążymy do powstania nowoczesnego, naukowego
pisma chirurgicznego, którego właścicielami są polscy Chirurdzy a nie Fundacja. W związku z
tym na posiedzeniu Zarządu Głównego w Serocku podjęta została uchwała o zaprzestaniu
współpracy z Fundacją Polski Przegląd Chirurgiczny. Fundacja w obecnym kształcie
przestała mieć rację bytu, a Zarząd Główny TChP nie ma najmniejszego wpływu na działanie
Fundacji oraz kształt czasopisma PPCh.

Poniżej przytaczam Panu Profesorowi uchwałę Zarządu TChP:
„Zarząd Główny TChP na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku postanowił o
zaprzestaniu współpracy z Fundacją PPCH. Jednocześnie zwraca się do członków ZG TCHP
zasiadających w Zarządzie i Radzie Fundacji PPCh o złożenie rezygnacji z zajmowanych
stanowisk. W związku z brakiem porozumienia w sprawie Polskiego Przeglądu
Chirurgicznego, TChP wycofuje się ze zbierania składek na wydawanie Polskiego Przeglądu
Chirurgucznego. Z dniem 1.07.2018 osoby zainteresowane prenumeratą kontaktują się
bezpośrednio z Fundacją. Zarząd Główny TChP zwraca się do Fundacji o zwrot majątku
zgromadzonego przez Fundację, w tym mieszkania przy ul. Nowiniarskiej 1 lok 28 w
Warszawie, który to został pozyskany dzięki działalności TChP. Fundacja powstała w celu
wspomożenia wydawania PPCh w czasie gdy prowadzenie działalnosci gospodarczej przez
Zarząd TCHP było niemożliwe ze wzgędu na obowiązujace ówczesne przepisy. Sytuacja ta
obecnie uległa zmianie i brak wpływu na działalność Fundacji przez wybierane władze TChP
jest niedopuszczalne ”
I dalej cytat z protokołu „Nikt z zebranych nie miał uwag do projektu uchwały. Tym samym
Prezes poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały o zaprzestaniu współpracy z Fundacją
Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Wszyscy obecni na Zebraniu członkowie ZG TCHP
przyjęli jednogłośnie tę uchwałę. Uchwała została przyjęta”.
Chciałbym zwrócić uwagę Panu Profesorowi na jednomyślność głosujących. Trochę
przypomina mi to nasze spotkanie w Łodzi i głosowanie nad zmianami w Statucie.
Przypominam Panu Profesorowi wynik głosowania 78 do 2. To wyraźnie mówi o woli zmian
w Towarzystwie. Środowisko chirurgiczne bardzo negatywnie ocenia Pana aktualną
działalność w stosunku do TChP. A nie tak dawno w Krakowie w swoim wystąpieniu

podkreślał Pan, że jest Pan Członkiem Honorowym TChP.

Pana działania w ocenie

środowiska odbierane są jako działalność na szkodę Towarzystwa. Towarzystwo działa na
zasadach demokratycznych. Jednocześnie informuję Pana Profesora, że kolejnym etapem
będzie rezygnacja Redaktora Naczelnego PPCH oraz wystąpienie z Redakcji wszystkich
Członków Zarządu TChP . Jak Pan sobie zdaje sprawę spowoduje to obniżenie rangi Naszego
czasopisma i być może jego zamknięcie.
Przypominam Panu Profesorowi słowa założyciela FPPCh Pana Prof. Noszczyka „że
wszystko co jest własnością przypisaną Fundacji jest własnością TChP i niczyją inną”.
Zwracam się do Pana Profesora o uszanowanie tych słów i złożenie rezygnacji oraz oddanie
Polskiego Przeglądu Chirurgicznego Zarządowi TChP.

Z wyrazami szacunku
Prezydium TChP:
V-ce Prezes dr hab.n.med. Maciej Michalik prof. UWM
Sekretarz Generalny TChP prof. dr hab.n.med. Adam Dziki
Skarbnik TChP prof. dr hab. n.med. Wiesław Tarnowski
Prezes Elekt TChP prof. dr hab.n.med. Marek Jackowski
Prezes TChP prof. dr hab.n.med. Krzysztof Paśnik

