
Protokół z XII posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie w
dn. 15.06.2009 r. przy ul. Nowiniarskiej 1/28. 

 
W dniu 15 czerwca 2009 r. w siedzibie Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) w Warszawie

przy ul. Nowiniarskiej 1/28 odbyło się XII posiedzenie Zarządu Głównego. Zaproszono 51. osób,

obecnych było 33.

Członków Towarzystwa powitał Prezes TChP prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, który na wstępie

zapytał  zebranych  o  akceptację  przedstawionego  porządku  obrad  oraz  poprosił  o  podpisanie

protokołu  z  poprzedniego  zebrania.  Prof.  Witkiewicz poinformował zebranych o planowanej w

zawiązku z 64. Kongresem Towarzystwa Chirurgów Polskich pozycji wydawniczej pt. „Chirurgia

Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego w latach 1945-2009”, która w 64. rocznicę istnienia chirurgii

na ziemiach polskich ma uświetnić Kongres. Prof. Edward Stanowski poinformował zebranych, iż

w  najbliższym  czasie  prześle  drogą  elektroniczną  Członkom  Zarządu  Głównego  TChP

sprawozdanie finansowe Towarzystwa. Następnie zgodnie z planem posiedzenia głos zabrał prof.

Witkiewicz, który przedstawił informację o zastrzeżeniach Prezydenta Warszawy w zakresie zamian

wprowadzonych w statucie,  np. prowadzenie działalności gospodarczej przez Towarzystwo, prof.

Witkiewicz poinformował zebranych o wniesionej skardze na referendarza, który przygotowywał

zastrzeżenia. W ciągu najbliższych 2 tygodni powinna pojawić się odpowiedź z sądu w tej sprawie.

Prof. Witkiewicz zaproponował zebranym zapoznanie się z przygotowanymi materiałami w sprawie

zmian  w  statucie.  Kolejnym  punktem  posiedzenia  było  stanowisko  Profesora  Wojciecha  J.

Marczyńskiego; Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w sprawie

powołania specjalizacji z chirurgii urazowej – w związku z chwilową nieobecnością prof. Brongla

punkt  ten przeniesiono  na  godzinę  12.00.  Prof.  Witkiewicz  poruszył  sprawę  nowo  wybranych

członków honorowych oraz ich dekoracji podczas 64. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W związku  z  limitem czasu  podczas  uroczystego  otwarcia  Kongresu  głos  w  imieniu  nowych

członków honorowych ze strony polskiej zabierze Past Prezes Towarzystwa Prof.  Michał Drews,

natomiast  z  gości zagranicznych  słowa  podziękowania  wyrazi  Prof.  Peter  Gloviczki.  W czasie

dekorowania  członków  honorowych  na  telebimie  będą  wyświetlane  ich  życiorysy,  ponadto

życiorysy  pojawią  się  także  w  gazecie  kongresowej,  która  będzie  dołączona  do  teczki  dla

wszystkich  uczestników  64.  Kongresu  TChP.  Prof.  Witkiewicz  poinformował  zebranych  o

zaistniałej sytuacji w sprawie nagrody PPCh, do nagrody zgodnie z regulaminem zgłoszono 6. prac,

które  spełniały wymogi  redakcyjne  PPCh,  wszystkie  prace  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  i

każda z nich otrzymała po jednym punkcie,  w tej sytuacji redaktor naczelny PPCh zadecyduje,

która  praca  okaże  się  zwycięska.  Prof.  Witkiewicz  poinformował,  iż  do  Nagrody  Specjalnej

Kongresu została zgłoszona tylko jedna praca; w związku z zaistniałym faktem Prezydium ZG



postanowiło,  iż  chairmani poszczególnych sesji  wybiorą prace plakatowe lub prace wygłaszane

podczas Kongresu ( 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone) nie mogą być to prace wygłaszane przez

ekspertów  w  sesjach  plenarnych.  W  ten  sposób  zostanie  rozstrzygnięta  Nagroda  Specjalna

Kongresu. Głos zabrał prof. Jan Kulig, który zobowiązał się sprawdzić, czy zgłoszeni do nagrody

medalu  im.  Ludwika  Rydygiera  Past  Prezesi  Towarzystwa,  nie  otrzymali  już  wcześniej  tego

odznaczania.  Następnie  Prof.  Kielan  zabrał  głos  i  przedstawił  zebranym  informacje  o  stanie

sprawozdań  Sekcji,  Komisji  oraz  Oddziałów  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich.  Dotychczas

wszystkie Komisje oraz Oddziały przedstawiły swoje sprawozdania, niestety ciągle brakuje jednego

sprawozdania  Sekcji  TChP.  Sprawozdania  zostaną  opublikowane  w  głównym  sprawozdaniu

ustępującego Zarządu Głównego TChP 2007-2009 r., sprawozdanie będzie dostępne podczas 64.

Kongresu.  Prof.  Kielan  zaapelował  także  do  przewodniczących  oddziałów  terenowych  o

nadsyłanie na adres Prezesa Towarzystwa Chirurgów listy obecnych członków oddziałów wraz z

aktualnym adresem zamieszkania. Listy są niezbędne do poinformowania członków o planowanym

podczas Kongresu Walnym Zebraniu oraz zweryfikowaniu obecności podczas zebrania. Następnie

prof. Stanowski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za lata 2007 -2009, sprawozdanie

zostało  także  wyświetlone  jako  multimedialna  prezentacja.  Jak  wspomniał  na  początku  prof.

Stanowski  sprawozdanie  w  wersji  elektronicznej  będzie  rozesłane  do  członków  ZG  TChP.

Następnie  głos  zabrał  prof.  Brongel  i  powrócono  do  wcześniejszego  punktu  posiedzenia:

stanowiska  Profesora  Wojciecha   J.  Marczyńskiego;  Prezesa  Polskiego  Towarzystwa

Ortopedycznego i  Traumatologicznego w sprawie  powołania  specjalizacji  z  chirurgii urazowej.

Prof.  Witkiewicz przeczytał zebranym treść pisma wystosowanego przez Profesora Wojciecha J.

Marczyńskiego o niezasadności wniosku powołania specjalizacji z  chirurgii  urazowej.  Zdaniem

profesora Brongla sprzeciw prof. Marczyńskiego wobec utworzenia nowej specjalizacjo z chirurgii

urazowej jest niezasadny. Po pierwsze należy poruszyć kwestię priorytetów dla chorego z urazami,

druga sprawa to standardy postępowania w chirurgii ogólnej, torakochirurgii itp., które rozmijają się

ze standardami niezbędnymi dla chorych w wieloma obrażeniami ciała, co niekorzystnie rokuje dla

jego wyzdrowienia.  Prof.  Brongel podziękował zebranym za wyrażenie  swojej opinii  w kwestii

utworzenia specjalizacji z chirurgii urazowej, wyraził jedynie swoje zaniepokojenie wobec reakcji,

a raczej jej braku od specjalistów,   których zagadnął w tej sprawie. Poinformował zebranych, że

poprosił o opinię 16. specjalistów, otrzymał pisemnie jedynie 2. odpowiedzi. Zdaniem prof. Brongla

niebezpieczeństwem nie  jest  list  wystosowany  przez  prof.  Marczyńskiego,  a  brak  reakcji  na

poruszony  problem.  Prof.  Brongel  poruszył  jeszcze  jeden  problem,  złego  oszacowania/

niedoszacowania  procedur  chirurgicznych  urazowych.  Następnie  prof.  Witkiewicz  zgodnie  z

planem  posiedzenia  oddał  głos  przewodniczącemu  oddziału  Warszawskiego  prof.  Mariuszowi

Frączkowi,  który  przedstawił  kandydaturę  prof.  Marka  Krawczyka  na  stanowisko  Prezesa



Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2011-2013 r.  Prof.  Frączek przedstawił zebranym

biografię  prof.  Krawczyka wraz ze szczegółowym uwzględnieniem zasług prof.  Krawczyka  dla

rozwoju Polskiej chirurgii. Kandydatura prof. Krawczyka została poparta przez oddział Białostocki

oraz  Bydgosko  –  Toruński  i  Kujawsko  Pomorski.  Kandydatura  prof.  Krawczyka  jest  jedyną

pełnoprawnie  zgłoszoną  kandydaturą  do  pełnienia  funkcji  Prezesa  Towarzystwa  Chirurgów

Polskich  w  latach  2011-2013  r.  Następnie  głos  zabrał  profesor  Kulig,  który  zwrócił  się  do

zebranych, aby wnioskiem formalnym ustanowiono, ze prof. Krawczyk jest jedynym kandydatem

ZG  podczas  głosowania  na  Walnym  Zebraniu  podczas  64.  Kongresu  Towarzystwa  Chirurgów

Polskich.  Prof.  Marek Krawczyk podziękował zebranym za poparcie i zapewnił,  ze mimo wielu

pełnionych  obowiązków  będzie  równie  sumiennie  wypełniał  obowiązki  Prezesa  Towarzystwa.

Zgodnie  z regulaminem Towarzystwa Chirurgów Polskich ustalono, że podczas Walnego Zebrania

nie wolno zgłaszać z „sali” kandydatur na Prezesa TChP.  Prof. Wojciech Witkiewicz zaapelował do

zebranych  przewodniczących  oddziałów  terenowych  o  nadsyłanie  do  końca  czerwca  na  adres

 sekretariat@wssk.wroc.pl aktualnych list członków danego oddziału wraz z adresem zamieszkania,

w  celu  poinformowania  o  Walnym  Zebraniu.  Prof.  Witkiewicz  poinformował  zebranych   o

przyznanych 39. punktach edukacyjnych podczas 64. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Na koniec zebrania Prof. Kuzdak zaprosił wszystkich zebranych do udziału w Międzynarodowym

Kongresie  Niemieckiego  Towarzystwa  Chirurgów  Endokrynologicznych  i  Polskiego  Klubu

Chirurgii Endokrynologicznej.  Prof.  Kuzdak zapewnił,  że ZG TChP wszelkie opłaty związane z

Kongresem ma zapewnione i zaapelował o jak możliwie najszybszą rejestrację.  Prof. Witkiewicz

zaprosił  wszystkich  bardzo  serdecznie  na  64.  Kongres  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  do

Wrocławia i zamknął XII Posiedzenie Zarządu Głównego TChP. 

Prof. Wojciech Witkiewicz

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 


