
Warszawa, 14.06.2010

Protokół z VI Posiedzenia Zarządu Głównego TChP

Warszawa, 14 czerwca 2010 r.

Posiedzenie  otworzył Prezes  Towarzystwa  Prof.  dr  hab.  med.  Adam Dziki,  poprosił  zebranych

o przyjęcie protokołu z V posiedzenia ZG TChP z dnia 12 kwietnia 2010 r. - protokół jednogłośnie

przyjęto. 

Profesor Adam Dziki poinformował zebranych,  że raport  i  rozliczenie  z  Konferencji „Chirurgia

2010 – co nowego?” zostały przedstawione do wglądu i akceptacji Komisji Rewizyjnej TChP oraz

głównej  księgowej  Towarzystwa  -  Pani  Halinie  Dragan.  Mimo  wstępnego  pozytywnego

preliminarza  budżetowego  dla  TChP,  konferencja  niestety nie  przyniosła  znaczącego  zysku dla

Towarzystwa.  W związku z  tym Profesor  Adam Dziki,  podjął  decyzję  o  organizacji  wszelkich

konferencji i kongresów, których będzie przewodniczącym w zakresie własnym: tj. wspólną pracą

Biura Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz zespołu z Kliniki  Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ten sposób Towarzystwo będzie miało zapewnione wpływy

finansowe  z  organizowanych  wydarzeń  naukowych  i  nie  będzie  zobowiązane  do  wypłacania

honorarium firmom zewnętrznym. 

Następnie  Profesor  Adam Dziki  przedstawił  zebranym informacje  o  postępach  przy  rejestracji

zmian  w  statucie  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich,  zgodnie  z  decyzjami  które  zapadły  na

Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu Członków Chirurgów Polskich w dniu 24 marca podczas

I  Konferencji  "Chirurgia  2010  –  co  nowego?"  protokół wraz  z  niezbędnymi  dokumentami do

rejestracji  został  złożony w Krajowym Rejestrze  Sądowym.  W dniu  11 maja  2010 r.  Krajowy

Rejestr  Sądowy  przekazał  dokumenty  do  Organu  Nadzoru  (  Prezydenta  Miasta  Stołecznego

Warszawy )  w celu  zaopiniowania.  Od czasu otrzymania  wniosku o  zmianę  w statucie Organ

Nadzoru ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi,  niestety do dnia dzisiejszego Towarzystwo takiej

odpowiedzi  nie  otrzymało.  Z  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  wynika,  że  prace  i

wszelkie decyzje są opóźnione ze względu powódź i w związku z tym wydłuża się czas wydawania

opinii przez Organu Nadzoru. 

Profesor Krzysztof Bielecki poruszył sprawę zmian, które zostały wprowadzone i zaakceptowane

przez  Walne  Zgromadzenie  Zarządu  Głównego  podczas  64.  Kongresu Towarzystwa  Chirurgów



Polskich. Zaproponował,  aby podczas Konferencji "Chirurgia 2011 – co nowego?" zorganizować

Nadzwyczajne  Walne Zebranie  TChP i  jeszcze raz zatwierdzić  poprawki do statutu i  oficjalnie

wystąpić do KRS o ich rejestrację. 

Jako  kolejny głos  w  dyskusji  zabrał Profesor  Wojciech  Witkiewicz,  który zgodnie  z  kolejnym

punktem posiedzenia poinformował zebranych, że ze względu na toczące się postępowanie sądowe

przeciwko firmie organizującej Kongres,  nie może jeszcze przedstawić zebranym rozliczenia 64.

Kongresu  Towarzystwa Chirurgów Polskich,  który odbył  się  w dniach 16-19 września  2010 r.

Profesor Wojciech Witkiewicz zapewnił jednak zebranych, że Kongres na pewno nie przyniósł strat,

co  więcej spodziewa  się  dodatniego  wyniku finansowego.  Zobowiązał  się  także  do  rozliczenia

Kongresu, jak szybko to tylko będzie możliwe. 

Profesor  Adam  Dziki  poprosił  dr  hab.  med.  Mariusza  Wyleżoła  o  przedstawienie  zebranym

kolejnego punktu posiedzenia:   świadoma zgoda chorego na poszczególne operacje chirurgiczne.

Głos  zabrał  dr  hab.  med.  Mariusz  Wyleżoł,  który  zaproponował  utworzenie  Zespołu

Koordynującego,  który miałby zająć  się  przygotowaniem kwestionariuszy do  świadomej  zgody

pacjenta. Dr hab. med. Mariusz Wyleżoł zaproponował następujących członków zespołu:

– Dr hab. med. Mariusz Wyleżoł,

– Dr hab. med. Krzysztof Paśnik,

– Prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski, 

– Prof. dr hab. med. Mariusz Frączek,

– Dr hab. med. Piotr Richter.

Wszyscy  zaproponowani  członkowie  TChP  wyrazili  chęć  i  zgodę  na  pracę  w  Zespole

Koordynującym  oraz  pracę  przy  tworzeniu  kwestionariuszy.  Profesor  Adam  Dziki  poprosił

zebranych o akceptację zaproponowanego składu zespołu.

Głos  w  dyskusji  zabrał  Profesor  Paweł  Lampe,  który  przypomniał  zebranym,  że  podobne

kwestionariusze  już  istnieją  i  warto  by było  korzystać  i  bazować  na  gotowych  wzorcach,  nie

koniecznie tworzyć nowe dokumenty. Profesor Krzysztof Bielecki zasugerował także, że w pracach

nad  kwestionariuszami  powinni  wziąć  udział  przedstawiciele  lub  przedstawiciel  zawodu

prawniczego,  tak  by  mieć  pewność,  że  opracowywane  dokumenty  są  zgodne  z  literą  prawa.

Profesor Adam Dziki poinformował zebranych o pomyśle zaangażowania w prace Naczelnej Rady

Adwokackiej.  Prezes  Towarzystwa  wystosuje  oficjalne  zapytanie  do  Prezesa  NRA z  prośbą  o

współpracę.  Profesor Krzysztof Bielecki poinformował zebranych, że problem świadomej zgody

pacjenta  będzie  głównym  tematem  najbliższego  posiedzenia  Oddziału  Podkarpackiego

Towarzystwa  Chirurgów  Polskich,  głos  na  posiedzeniu  ma  zabrać  radca  prawny,  który  po

zapoznaniu się  z  różnymi wzorami zgód oraz stanem prawnym przedstawi swoje spostrzeżenia.

Profesor Krzysztof Bielecki na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów



Polskich poinformuje zebranych o wnioskach z posiedzenia Oddziału Podkarpackiego. 

Profesor Adam Dziki podkreślił, że opracowane przez TChP formularze świadomej zgody pacjenta

na   poszczególne  operacje  chirurgiczne  mają  być  rekomendacjami,  nie  będą  one prawnie  -  na

zasadzie  nakazu wprowadzane do użytku w szpitalach czy klinikach.  Mają służyć chirurgom w

codziennej pracy i pozwolić na jasne przekazanie pacjentowi wyczerpującej informacji na temat

choroby,  możliwości  jej  leczenia,  spodziewanych  wyników  i  ewentualnych  typowych  zdarzeń

niepożądanych. Tylko na podstawie tak przekazanej informacji chory będzie mógł podjąć świadomą

decyzję  o  wyrażeniu  zgody  na  proponowane  leczenie  lub  z  takiego  leczenia  zrezygnować

wybierając metody alternatywne. 

Na koniec dyskusji w temacie świadomej zgody pacjenta Profesor Adam Dziki poprosił zebranych

o  zaakceptowanie  zaproponowanego  składu  Zespołu  Koordynującego.  Jednogłośnie  Zarząd

Główny TChP przyjął skład zespołu. 

Następnie dr hab. med. Mariusz Wyleżoł zaproponował utworzenie Zespołu Nadzorującego, który

miałby sprawować kontrolę nad Zespołem Koordynującym. Propozycja została jednak odrzucona,

ustalono, że prace zespołu koordynującego będą przedstawiane Zarządowi Głównego do akceptacji

i nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego organu nadzoru. Bezpośrednio prace zespołu kontrolował

i akceptował będzie  Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich. Do  kolejnego posiedzenia

Zarządu Zespół  Koordynujcyzobowiązał się przygotować: 

- grupy procedur, 

- propozycję powołania poszczególnych Zespołów Tematycznych,

- wzorzec zgody. 

Dr  hab.  med.  Mariusz  Wyleżoł  przedstawił  zebranym list  od Pani  Rzecznik  Praw Pacjenta   -

Krystyny  Kozłowskiej,  która  w  pełni  popiera  inicjatywę  Towarzystwa  i  deklaruje  swoją  chęć

współpracy.  Pani  Rzecznik  podkreśla  jednak  w swoim liście,  że  formularze  (zgody)  nie  mogą

zastąpić  obowiązku  informacyjnego  ze  strony  lekarza  określonego  w  przepisach  prawa,

dostosowanego  każdorazowo  do  stanu  zdrowia  pacjenta.  Profesor  Paweł  Lampe  wyraził  swój

niepokój związany z tworzeniem formularzy, zdaniem Prof. Lampego inicjatywa TChP nie spotka

się z entuzjazmem przedstawicieli zawodów prawniczych. Głos w dyskusji zabrała Pani Profesor

Jadwiga Snarska, która poinformowała zebranych o publikacjach, które ukazują się w powyższym

temacie,  zdaniem  Profesor  Snarskiej  dobrze  było  by  nawiązać  bezpośrednią  współpracę  z

ekspertem w tej dziedzinie. 

Profesor  Adam  Dziki  uspokoił  zebranych,  że  inicjatywa  wystąpienia  do  Naczelnej  Rady

Adwokackiej miała właśnie na celu bezpośrednie wytypowanie przez NRA swojego przedstawiciela

– eksperta, który mógłby współpracować z Towarzystwem Chirurgów Polskich. 

Profesor  Adam  Dziki  przedstawił  zebranym  wstępne  informacje  organizacyjne  dotyczące  65.



Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, data wydarzenia pozostaje bez zmian.

Kongres  odbędzie  się  w  dniach  14-17  września  2011  r.  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego.  Ceremonia  otwarcia  oraz  koktajl  powitalny odbędzie  się  w  pierwszy

dzień  Kongresu:  14  września  2011  (środa)  w  Teatrze  Wielkim w Łodzi  (około  1100  miejsc).

Miejsce  organizacji  Galii  Dinner  (  16  września  2011  r.  -  piątek  )  nie  jest  jeszcze  ostatecznie

wybrane,  w  tej  chwili  dwie  opcje  są  brane  pod  uwagę  przez  organizatorów:  Pałac  Izraela

Poznańskiego lub sala bankietowa w Hotelu Andel's.  W pierwszy dzień Kongresu zaplanowano

organizację  IX  Międzynarodowego  Sympozjum  Proktologicznego  oraz  kursy:  Jak  prowadzić

własną firmę?, Prawo dla lekarzy, Rozwiązania podatkowe w praktyce lekarskie a także zawody

sportowe o Puchar Prezesa TChP w tenisie oraz golfie. 

Profesor  Adam  Dziki  zaprezentował  zebranym  budynek  Wydziału  Prawa  i  Administracji

(prezentacja  multimedialna),  zaplecze  dydaktyczne  oraz  możliwości  organizacyjne  dla  65.

Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Profesor  Adam  Dziki  poprosił  członków  Zarządu  Głównego  TChP  o  e-mailowe  nadsyłanie

propozycji, które mogłyby być podstawą do ułożenia programu i zorganizowania sesji naukowych

podczas 65. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zagadnienia mogą bezpośrednio dotyczyć

danej dziedziny chirurgii,  praktyki klinicznej oraz prowadzonych badań naukowych. Po zebraniu

odpowiedzi od Zarządu Głównego, Przewodniczących Oddziałów i Sekcji TChP, Komitet Naukowy

Kongresu przygotuje program naukowy. Propozycje mogą być nadsyłane drogą e-mailową na adres

biuro@tchp65.pl 

Profesor Adam Dziki przedstawił zebranym dotychczas nadesłane propozycje i pokrótce je omówił.

W następnym punkcie  posiedzenia,  zgodnie  z  ustaleniami z  poprzedniego  Zebrania  ZG  TChP,

powrócono  do  inicjatywy  Pana  dr  hab.  med.  Adama  Maciejewskiego  -  który  postulował  o

utworzenie nowej sekcji w ramach TChP. Zdaniem dr hab. med. Adama Maciejewskiego istnieje

potrzeba  utworzenia  Sekcji  Onkologicznej  Chirurgii  Rekonstrukcyjnej.  Dr  hab.  med.  Adam

Maciejewski przedstawił zebranym prezentację dotyczącą osiągnięć kierowanej przez niego Kliniki,

uwzględniając rodzaje operacji oraz ich liczbę. 

Dr  hab.  med.  Adam  Maciejewski  poinformował  też  zebranych,  iż  posiada  niezbędną  liczbę

podpisów członków TChP, która jest konieczna do utworzenia nowej sekcji. Głos w dyskusji zabrał

Prof.  Paweł  Lampe,  który  poparł  inicjatywę  Pana  dr  hab.  med.  Adama  Maciejewskiego

i opowiedział się  za utworzeniem nowej Sekcji w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich. Za

opowiedział się także Pan Profesor Jerzy Arendt, który miał okazję obserwować pracę i osiągnięcia

Kliniki  dr  hab.  A.  Maciejewskiego.  Zaapelował  także,  aby  TChP nie  zamykało  się  na  nowe

specjalizacje chirurgiczne i chęć przyjmowania nowych członków. 

Pan  Profesor  Marek  Krawczyk  wyraził  swoją  wątpliwość,  co  do  ograniczonej,  pod  względem



lokalnym działalności tejże sekcji. Warunkiem członkostwa w Sekcji ( zgodnie ze statutem TChP )

musi być przynależność do Towarzystwa a sekcja musi mieć charakter ogólnokrajowy ( statut §

47 ). Profesor Adam Dziki zaproponował zebranym, aby zrezygnować z określenia „onkologiczna”,

od początku bowiem było to przedmiotem sporów i wątpliwości i przedłożył wniosek formalny o

utworzenie  Sekcji  Chirurgii  Rekonstrukcyjnej  -  jako  nowej  Sekcji  TChP.  Głos  tuż  przed

głosowaniem zabrał jeszcze Pan Profesor Wojciech Witkiewicz, który także poparł inicjatywę Pana

dr hab. med. Adama Maciejewskiego. 

W  wyniku  głosowania  formalnego  członkowie  Zarządu  Głównego  TChP  podjęli  decyzję  o

utworzeniu  nowej  sekcji  w  ramach  TChP  :  Sekcji  Chirurgii  Rekonstrukcyjnej.  W  kolejnym

głosowaniu podjęto decyzję o  powierzeniu organizacji sekcji  wnioskodawcy Panu dr hab.  med.

Adamowi Maciejewskiemu  (  który od tej pory pełni  funkcję  tymczasowego  Przewodniczącego

Sekcji).  Zarząd Główny TChP zobligował Pana Docenta Maciejewskiego do podjęcia wszelkich

niezbędnych kroków formalnych do utworzenia Sekcji i przedstawienia rezultatów na następnym

VII  Posiedzeniu  ZG  TChP:  zgodnie  ze  Statutem  TChP  dr  hab.  med.  Maciejewski  musi

zorganizować Walne Zgromadzenie Sekcji,  gdzie odbędzie się wybór władz Sekcji oraz przyjęty

zostanie regulamin Sekcji.  Na VII Posiedzeniu ZG TChP odbędzie się głosowanie, które przyjmie

władze nowe władze Sekcji oraz jej regulamin ( zgodnie z zapisem Statutu Towarzystwa Chirurgów

Polskich § 49 ). 

Zgromadzeni członkowie TChP pogratulowali Panu dr hab. med. Adamowi Maciejewskiemu.  

Następnie Profesor Edward Stanowski przypomniał o rozliczeniach i zobowiązaniach Sekcji wobec

ZG TChP. Zgodnie z dotychczasową praktyką Sekcje TChP przekazywały do Zarządu Głównego

20 % zysków z Konferencji/Sympozjów przez nie organizowanych. 

W  wolnych  wnioskach  Profesor  Adam  Dziki  przedstawił  zebranym  pomysł  zorganizowania  i

ufundowania  5-ciu  stypendiów  dla  chirurgów  z  Niemiec.  Ustanowienie  stypendiów  byłoby

kontynuacją polsko – niemieckiej współpracy zapoczątkowanej podczas 64. Kongresu Towarzystwa

Chirurgów Polskich. Dotychczas w ramach wymiany naukowej 5- ciu młodych polskich chirurgów

uczestniczyło w 127. Congress of the German Society of Surgery, który odbył się w kwietniu 2010

w Berlinie organizowanym przez DGCh.

Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich planuje zaprosić 5 – ciu chirurgów niemieckich

do udziału w 65. Kongresie TChP organizowanym w dniach 14-17 września 2011 r. w Łodzi. 

Ponadto Profesor Adam Dziki chciałby, aby chirurdzy mogli odbyć 3-4 tygodniowy staż w polskich

klinikach  chirurgicznych,  w  tym  celu  wystosuje  oficjalne  zapytania  do  Kierowników  Klinik,

Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich  o możliwość ugoszczenia stypendysty z Niemiec. 

Po  stronie  Kliniki  znajdowałoby  się  zagwarantowanie  i  sfinansowanie  zakwaterowania  oraz

umożliwienie odbycia stażu chirurgicznego.



Zarząd Główny TChP zapewni natomiast pokrycie kosztów transportu i ewentualne wynagrodzenie

dla młodych chirurgów. 

W kolejnym wolnym wniosku Profesor Zbigniew Śledziński przedstawił zebranym decyzję

Prezydium Zarządu Głównego w sprawie przyznania stypendiów Towarzystwa Chirurgów Polskich

2010 r. Decyzją Kapituły Stypendiów Towarzystwa Chirurgów Polskich na VI Posiedzeniu Zarządu

Głównego TChP  przyznano 3 stypendia zagraniczne w wysokości 1500 euro członkom TChP.

Poniżej nazwiska beneficjentów:

1) Krzysztof Kotulski,

2) Maciej Sebastian,

3) Łukasz Szpon. 

Jeden wniosek o stypendium został odrzucony z powodu  krótkiego czasu od rozpoczęcia 

specjalizacji przez wnioskującego. 

Do wykorzystania w roku 2010 pozostało:

1) 5 stypendiów krajowych w wysokości 1500 zł,

2) 2 stypendia zagraniczne w wysokości 1500 euro. 

Profesor  Adam  Dziki  przedstawił  zebranym  statystykę  obecności  członków  Towarzystwa

Chirurgów Polskich i wyraził swoje głębokie zaniepokojenie niską frekwencją na Posiedzeniach.

Przypomniał także o tym, że funkcje w Towarzystwie Chirurgów Polskich pełnione są honorowo i

są wyróżnieniem dla każdego chirurga. 

W  kolejnych  słowach  Profesor  Adam  Dziki  serdecznie  podziękował  Pani  Profesor  Jadwidze

Snarskiej  za  ufundowanie  i  wykonanie  Sztandaru  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich.  Sztandar

zostanie umieszczony w gablocie w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Profesor  Adam Dziki  zaapelował do  zebranych  z  prośbą  o  regularne  sprawdzanie  skrzynek  e-

mailowych,  większość  informacji  do  Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich

wysyłanych jest zarówno tradycyjnie ( listem ) jak i e-mailem, są jednak sprawy, które wymagają

szybkiej reakcji i decyzji, wtedy najlepszym rozwiązaniem staje się e-mail.

Na koniec głos w dyskusji zabrał Pan Profesor Krzysztof Bielecki, który zaproponował zebranym,

aby  na  każdym  kolejnym  Posiedzeniu  Zarządu  Głównego  poświęcić  chwilę  na  dyskusję  o

inicjatywach, wydarzeniach i problemach z którymi spotykają się Oddziały Terenowe Towarzystwa

Chirurgów Polskich. Inicjatywa Pana Profesora Bieleckiego została przyjęta z dużym entuzjazmem



przez wszystkich zebranych. 

Zebranie  zamknął  prof.  Adam Dziki,  który podziękował  wszystkim za  obecność  i  zaprosił  na

następne VII Posiedzenie, które odbędzie się 14 czerwca 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego

Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Protokołowała

Katarzyna Kowalik


