Protokół z III Posiedzenia Zarządu Głównego TChP
18 listopad 2013 roku
Miejsce posiedzenia : Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Posiedzenie otworzył Prezes Towarzystwa Chirurgow Polskich – prof. Grzegorz Wallner, ktory
witając zebranych gosci przedstawił propozycję dotyczącą miejsca organizacji kolejnych posiedzen ZG
TChP w kadencji 2013-2015 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Prezes TChP
otrzymał deklarację od NIL, ze w uzgodnionych przez obie strony terminach zebrania będą mogły się
odbywac nieodpłatnie w sali konferencyjnej nalezącej do NIL, z pełną dostępnoscią do zaplecza
bufetowego, w tym kawy, herbaty i wody dla uczestnikow posiedzen. Prof. Lech Pomorski
zaproponował głosowanie w tej sprawie. Wszyscy obecni członkowie Zarządu Głownego jednogłosnie
zagłosowali za propozycją organizacji posiedzen ZG w siedzibie NIL.
W związku z trudną sytuacją finansową, Prezes TChP zaproponował, zeby do czasu poprawy
kondycji finansowej Towarzystwa lunch podczas posiedzen ZG TChP był opłacany przez członkow
Zarządu Głownego TChP we własnym zakresie. Koszty cateringu na dotychczasowych zasadach byłyby
trudne do pokrycia z dostępnych funduszy Zarządu Głownego. Przedstawił rowniez propozycje firmy
cateringowej, z ceną 20 zł od osoby za pakiet lunchowy. Wszyscy uczestnicy jednogłosnie
zaakceptowali przedstawioną propozycję.
Prof. Marek Krawczyk poinformował zebranych, ze catering podczas wczesniejszych kadencji
był sponsorowany przez firmy farmaceutyczne, a następnie przez 3 ostatnie kadencje ze srodkow
własnych ZG TChP. Zadał pytanie w celu upewnienia się, czy w obecnej kadencji kazdy płaci za siebie.
Prezes jeszcze raz wyjasnił, ze jest to rozwiązanie czasowe, do momentu, kiedy sytuacja finansowa nie
ulegnie zmianie na lepsze. Dodatkowo podkreslił, ze celem oszczędnosci jest poprawa kondycji
finansowej TChP.

Prof. Paweł Lampe przedstawił wniosek, zeby lunch opłacany był docelowo przez kazdego z
członkow ZG TChP. Następnie zostały omowione aspekty logistyczne opłaty za catering – płatnosc
będzie wnoszona gotowką w dniu posiedzenia Zarządu Głownego, przy podpisywaniu listy obecnosci.
Ilosc zestawow będzie okreslana na podstawie wczesniejszych potwierdzen obecnosci na posiedzeniu
ZG TChP.
Następnie Prezes TChP przedstawił i powitał nową osobę na stanowisku Kierownika Biura
TChP – Panią mgr Mirosławę Misiewicz. Na tym zakonczono omawianie spraw organizacyjnych.
Nikt z uczestnikow posiedzenia nie zgłosił uwag do programu III Posiedzenia Zarządu
Głownego TChP. W punkcie dotyczącym przyjęcia protokołu z II Posiedzenia ZG TChP w dniu
28.10.2013 roku w Lublinie głos zabrał prof. Marek Krawczyk. Odniosł się do prezentacji Prezesa
Grzegorza Wallnera na temat sytuacji finansowej TChP. Ustępujący Prezes stwierdził, ze kadencja prof.
Wojciecha Witkiewicza została zakonczona kwotą 76 tys. złotych. (w tym lokata naleząca do TChP), a
kadencja 2011-2013 konczy się kwotą 179 tys. Złotych (w tym fundusz składek członkow TChP). Prof.
Marek Krawczyk poinformował, ze od czasu kadencji prof. Wojciecha Witkiewicza, az do obecnej
kadencji z pieniędzy Towarzystwa opłacane były etaty kilku sekretarek i stwierdził, ze z perspektywy
czasu były to zbędne wydatki. Ponadto prof. Marek Krawczyk przedstawił koszty organizowania
posiedzen Zarządu Głownego, w tym Spotkan Wigilijnych w kadencji 2011-2013.
Prof. Krzysztof Pasnik zwrocił uwagę, ze sprawa sytuacji finansowej powinna byc wyjasniona i
sprawdzona przez Komisję Rewizyjną. W odpowiedzi Prof. Marek Krawczyk stwierdził, ze
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2011-2013 zostało przyjęte poprzez głosowanie podczas
Kongresu TChP na Walnym Zgromadzeniu. Prof. Krzysztof Pasnik podtrzymał swoje stanowisko w tej
sprawie i podkreslił, ze jezeli sytuacja finansowa jest przedstawiana w odmienny sposob przez prof.
Grzegorza Wallnera i prof. Marka Krawczyka, to wymaga to mimo wszystko wyjasnienia.
Prezes Grzegorz Wallner ponownie poinformował, ze powodem do omowienia sytuacji
finansowej Towarzystwa w trakcie II Posiedzenia Zarządu Głownego w Lublinie było pokazanie
trudnej sytuacji finansowej TChP, natomiast w zadnej mierze nie było jego intencją atakowanie
kogokolwiek personalnie. Dodał jednoczesnie, ze z punktu widzenia prezesa TChP kluczowe jest
wzmocnienie siły Towarzystwa Chirurgow Polskich poprzez biezące działania korygujące i wyciąganie
konstruktywnych wnioskow na przyszłosc, a nie oglądanie się do tyłu.

Prof. Krzysztof Kołomecki jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgodził się z prof.
Krzysztofem Pasnikiem, ze sytuację finansową trzeba sprawdzic i wyjasnic oraz zobowiązał się, ze w
ciągu najblizszych 6 miesięcy, z pomocą księgowej TChP, przedstawi raport na temat sytuacji
finansowej na początek kadencji 2013-2015. Prezes Grzegorz Wallner potwierdził swoje stanowisko
uznając za poządane przeanalizowanie przez Komisję Rewizyjną stanu finansow Towarzystwa, a takze
weryfikację wydatkow w poprzedniej kadencji, w celu wypracowania wnioskow na przyszłosc w jaki
sposob prowadząc działalnosc statutową jednoczesnie zachowac akceptowalną kondycję finansową
TChP.
Pytanie w tej sprawie, czy rzeczywiscie pieniądze są na koncie czy ich tam nie ma? – zadał
rowniez prof. Andrzej Matyja. Stwierdził tez, ze trzeba zmienic Statut w taki sposob, zeby nie
ograniczał działan TChP – czym powinna zając się Komisja Statutowa.
Ponadto prof. Paweł Lampe zadał pytanie czy lokal na ul. Nowiniarskiej w Warszawie jest
majątkiem TChP czy Fundacji PPCh. Prof. Marek Krawczyk odpowiedział, ze lokal jest własnoscią
Fundacji PPCh.
W toku dalszej dyskusji prof. Krawczyk poruszył sprawę wyboru Sekretarza TChP sposrod
kandydatow z Warszawy. Przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie stwierdził, ze, osoba spoza
Warszawy nie spełnia wymogow zapisu Statutu. W odczuciu prof. Krawczyka wybor Sekretarza
Generalnego TChP został dokonany ze złamaniem Statutu.
Prof. Grzegorz Wallner w odpowiedzi na stanowisko prof. Marka Krawczyka w sprawie
złamania Statutu TChP przytoczył dyskusję, ktora się odbyła w trakcie posiedzenia ZG TChP w
Lublinie. Wspomniał o precedensie z kadencji 2009-2011, kiedy Sekretarzem Generalnym, wybranym
przez Zarząd Głowny TChP był członek TChP nie pochodzący z Warszawy. Sąd Rejestrowy wtedy
zarejestrował owczesny skład Prezydium Zarządu Głownego nie dopatrując się uchybien. Dodał, ze w
dobie nieograniczonych wręcz mozliwosci kontaktow na drodze internetowej, mozliwosci
elektronicznej realizacji transakcji zapis w Statucie TChP o wyborze Sekretarza Generalnego, czy
Skarbnika z Warszawy jest zapisem wybitnie archaicznym. Ponadto zwrocił uwagę, ze moze rowniez
dojsc do hipotetycznej sytuacji, gdy zaden z kandydatow z Warszawy nie zostanie wybrany w skład
Zarządu Głownego, co całkowicie sparalizowałoby działalnosc ZG TChP z powodu braku mozliwosci
wyboru Sekretarza. Prof. Wallner podkreslił, ze nowo wybrany Sekretarz Generalny jest zameldowany

w Warszawie. Prof. Krawczyk ripostując stwierdził, ze zameldowanie nie ma znaczenia i przytoczył po
raz kolejny zapis w Statucie TChP.
Prof. Zbigniew Lorenc zauwazył, ze sprawa wyboru Sekretarza Generalnego z Warszawy była
omawiana na poprzednim Posiedzeniu Zarządu Głownego TChP w Lublinie oraz przypominał, jakie
temu towarzyszyły intencje. Prof. Lorenc stwierdził, ze nalezy poczekac na wpis do KRS oraz
zatwierdzenie przez Sąd.
Prof. Jadwiga Snarska – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej zwrociła uwagę, ze w protokole
z II Posiedzenia ZG TChP nie został ujęty stan konta stypendialnego. Prof. Grzegorz Wallner
odpowiedział, ze w dokonanej przez niego analizie przekazał ogolną informację o stanie funduszy
TChP, bez pokazywanie podziału na częsci składowe Funduszu Składek Członkowskich, czy Fundusz
Stypendialnego TChP.
Prezes Grzegorz Wallner poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II posiedzenia
ZG TChP. Protokoł przyjęto większoscią głosow, przy dwoch głosach wstrzymujących się i braku
głosow przeciw.
Następnie prof. Wallner poprosił przewodniczących Komisji ZG TChP o przedstawienie składu i
ewentualnie programu poszczegolnych Komisji. Skład kazdej Komisji poddano jawnemu głosowaniu.
Prof. Paweł Lampe przedstawił skład Komisji ds. Nauki, a takze wstępny program i załozenia.
Skład Komisji został przyjęty większoscią głosow. Skład komisji: Prof. Srutynska- Karpinska, Prof. Hac,
Prof. Prof. Wylezoł, dr. Stojcev, Prof. Zegarski, Dr Kusnierz.
Prof. Marek Dobosz przedstawił skład Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji oraz jej zadania.
Skład Komisji został przyjęty większoscią głosow. Skład Komisji: prof. Kuzdak, prof. Tarnowski, prof.
Richter, prof. Sledzinski, prof. Zegarski. Prof. Grzegorz Wallner, prof. Paweł Lampe, prof. Lech
Pomorski, prof. Jozef Kładny w dyskusji na temat programu specjalizacji w dziedzinie chirurgii uznali,
ze nowotworzony program specjalizacji wymaga przedstawienia własnej propozycji i stanowiska
TChP w tej. Prof. Lech Pomorski zaproponował kandydaturę prof. Pawła Lampe do Komisji ds.
Kształcenia i Specjalizacji. Prof. Paweł Lampe stwierdził, ze jest do dyspozycji. Prof. Wallner
zobowiązał przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji do
przedstawienia propozycji w tym zakresie w jak najszybszym czasie. Uznano ponadto, ze składy
Komisji w kazdej chwili mogą byc poszerzone w zaleznosci od potrzeb.

Skład i działania Komisji Interwencyjnej przedstawił prof. Zbigniew Sledzinski. Skład Komisji
został przyjęty większoscią głosow. Skład Komisji: prof. Dobosz, prof. Kładny, prof. Snarska
Skład i program Komisji ds. Socjalno-Zawodowych przedstawił prof. Jozef Kładny. Skład Komisji
został przyjęty większoscią głosow. Skład Komisji: prof. Kędra, prof. Jackowski, prof. Sledzinski, Dr
Kargul, Dr Wojciechowski, Dr Gorzka, Dr Kozak
Komisja Opiniodawcza ds. Członkow Honorowych TChP – skład i program przedstawił prof.
Wojciech Kielan. Skład Komisji został przyjęty większoscią głosow. Skład Komisji: prof. Grzebieniak,
prof. Dziki.
Skład Komisji Statutowej przedstawił prof. Grzegorz Wallner na prosbę nieobecnego
Przewodniczącego prof. Krzysztofa Zieniewicza. Skład Komisji został przyjęty większoscią głosow.
Skład Komisji: prof. Dobosz, prof. Kielan, prof. Zegarski
Skład Komisji Historycznej przedstawił prof. Grzegorz Wallner na podstawie prosby prof.
Wojciecha Noszczyka. Skład Komisji został przyjęty większoscią głosow. Skład Komisji: prof. Sobien,
prof. Jakubowska
Skład i program Komisji Stypendialnej przedstawiła prof. Jadwiga Snarska. Skład Komisji został
przyjęty większoscią głosow.Skład Komisji: prof. Grzebieniak, prof. Pomorski, prof. Marciniak, prof.
Drews, prof. Szmeja, prof. Matyja, prof. Głuszek, prof. Kielan, prof. Richter, prof. Kędra, dr Szyca, dr
Opiłka
Prezes Grzegorz Wallner przeszedł do kolejnego punktu zebrania – dyskusji nad propozycjami
programowymi. Poinformował zebranych, ze od ostatniego Posiedzenia ZG TChP w Lublinie
otrzymywał zwrotne informacje od Członkow Zarządu Głownego oraz od byłych prezesow TChP na
temat propozycji programu Prezesa TChP na kadencję 2013-2015. Podkreslił, ze wsrod wszystkich
otrzymanych odpowiedzi, nie było ani jednej jednoznacznie negatywnej, kwestionującej potrzebę
zmian w strukturze organizacyjnej i działalnosci TChP. Prof. Wallner przedstawił członkom Zarządu
Głownego opinie, ktore otrzymał przez ostatnie tygodnie. Informacje te są do wglądu w dokumentacji
Biura Zarządu Głownego TChP w Warszawie.
Między innymi, w nadesłanej korespondencji, potrzebę dokonania zmian organizacyjnych i
przyjęcia wspolnej strategii TChP w biezącej, oraz następnych kadencjach poparli Prezesi TChP: prof.
Tadeusz Popiela, prof. Wojciech Noszczyk, prof. Paweł Misiuna, prof. Zbigniew Puchalski, prof. Adam

Dziki. Zgadzając się z głownymi załozeniami programowymi przedstawionymi przez profesora
Wallnera, niektore propozycje zostały uznane przez prof. Zbigniewa Grucę, prof. Zygmunta
Mackiewicza, prof. Michała Drewsa, prof. Zbigniewa Puchalskiego jako wymagające dalszej dyskusji.
Prof. Bogdan Łazarkiewicz zwrocił uwagę, ze szczegolnych, intensywnych wysiłkow wymaga
koniecznosc zwiększenia liczby członkow TChP, a takze podjęcie przez TChP działan, ktore byłyby
atrakcyjne dla pokolenia młodych chirurgow
Prof. Marek Maruszynski wypowiadając się w sprawie programu i proponowanych zmian
w statucie – zasugerował przyjęcie zakres obowiązkow Sekretarza Generalnego na wzor Niemieckiego
Towarzystwa Chirurgow, a takze wysunął propozycję na temat ewentualnego utworzenia klubu
seniora, mozliwosci bardziej efektywnego egzekwowania składek członkowskich, organizacji działu
prawnego TChP.
Dyskusja na temat propozycji programowej Prezesa TChP dotyczyła między innymi 25%
parytetu młodych członkow TChP ponizej 40 roku zycia w składzie Zarządu Głownego w celu
odmłodzenia TChP. Propozycję tą poparli między innymi prof. Piotr Richter, prof. Marek Dobosz i prof.
Wojciech Kielan. Prof. Marek Krawczyk podkreslił, ze młodzi chirurdzy sami muszą byc
zainteresowani i wykazywac motywację do działan w Towarzystwie Chirurgow Polskich.
Dr Mieszko Opiłka, Przewodniczący Koła Młodych Chirurgow TChP, ktory w swoim wystąpieniu
poparł program Prezesa, wskazał na duzą szansę dla młodych i wszystkich chirurgow w przypadku
przyjęcia propozycji programowych Prezesa TChP. Zwrocił szczegolną uwagę na rozbudowanie
serwisu internetowego TChP oraz potrzebę rozwoju wspołpracy z osrodkami zagranicznymi
Prof. Paweł Lampe – zwrocił uwagę na potrzebę większej aktywnosci członkow TChP w
zakresie publikacji artykułow w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym. Prof. Jadwiga Snarska wskazała
na problem związany z impact factor. Brak wspołczynnika oddziaływania, wynikający z braku
obecnosci PPCh na liscie filadelfijskiej determinuje mniejsze zainteresowanie wysyłaniem prac do
druku w PPCh.
Prof. Paweł Lampe zauwazył, ze propozycja programowa nie jest do realizacji w ciągu jednej
kadencji. Prof. Grzegorz Wallner wyjasnił, ze przedstawiona przez niego propozycja jest zaplanowana,
jako długofalowe działanie do realizacji ze wsparciem całego Zarządu Głownego, wszystkich Komisji
ZG TChP, Sekcji TChP, a nie tylko planem Prezesa. Ponadto zwrocił uwagę, ze bez zaangazowania się

całego srodowiska chirurgow w Polsce, odbudowa pozycji TChP nie będzie mozliwa.
Prof. Wallner zapowiedział wizyty we wszystkich oddziałach terenowych TChP, a takze
spotkania z przewodniczącymi Sekcji TChP w celu przeprowadzenia konsultacji i uzyskania akceptacji
dla proponowanych zmian przez całą społecznosc chirurgow polskich.
Prof. Bogusław Kędra zauwazył, ze rok kadencji prezesa to zbyt krotki okres. Zaproponował
takze rozwazenie mozliwosci stworzenia ogolnopolskiego związku zawodowego i zweryfikowanie
faktycznej liczby aktywnych chirurgow w Polsce.
Kolejny punkt dyskusji dotyczył zmian w Statucie TChP. Biorąc pod uwagę zakres
proponowanych przez prof. Wallnera zmian organizacyjnych i waznych decyzji programowych
przedstawionych przez Prezesa TChP w Lublinie, prof. Zbigniew Sledzinski zreferował propozycje
uchwał zmian w Statucie TChP. Poinformował, ze jezeli ZG TChP chciałby wprowadzic zmiany w
Statucie to Nadzwyczajne Walne Zebranie członkow TChP w tej sprawie powinno się odbyc w ciągu
trzech miesięcy od daty zwołania Walnego Zebrania. W związku z powyzszym prof. Wallner
zaproponował, aby prof. Sledzinski, jako Vice Prezes TChP we wspołpracy z prof. Krzysztofem
Zieniewiczem, przewodniczącym Komisji Statutowej ZG TChP opracowali projekty zmian do Statutu
TChP. Projekty te będą przedstawione Zarządowi Głownemu TChP na najblizszym posiedzeniu
członkow ZG TChP w dniu 16 grudnia 2013 roku. Zmiany miałby obowiązywac po kadencji 20132015.
Prof. Grzegorz Wallner poddał rowniez do rozwazenia temat ewentualnych zmian dotyczących
sposobu odbywania się Walnego Zgromadzenia. Zwrocił uwagę, ze wyłaniając na posiedzeniach
Oddziałow TChP elektorow sposrod wszystkich członkow poszczegolnych Oddziałow TChP mozna by
uzyskac lepszą reprezentację srodowiska w trakcie Walnych Zebran.
Prof. Marek Krawczyk zasugerował, ze w związku z tym, ze prof. Jan Kulig został juz wybrany
na Prezesa TChP w kadencji 2015-2017 to wszelkie zmiany powinny byc wprowadzane, jako
obowiązujące po roku 2017. Dodatkowo podjął temat liczby kandydatow na Prezesa zgłaszanych
przez Zarząd Głowny. Prof. Wallner przytoczył, ze proponowana zmiana w liczbie kandydatow na
Prezesa wynika z wielokrotnie prezentowanych, negatywnych opinii członkow Towarzystwa co do
sposobu przeprowadzenia wyboru Prezesa TChP w trakcie ostatniego Kongresu TChP w Warszawie.

Prof. Bogusław Kędra ze względu na niską frekwencję podczas Walnych Zebran członkow TChP
zaproponował do rozwazenia mozliwosc głosowania przez internet. Prezes zwrocił jednak uwagę ze,
ze względu na ograniczone mozliwosci finansowe TChP na dzien dzisiejszy nie ma mozliwosci
przeprowadzenia głosowania drogą internetową.
Prezes TChP odniosł się takze do miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W celu
zapewnienia jak największego udziału członkow TChP w decyzjach waznych dla całego srodowiska
chirurgow polskich warto byłoby zastanowic się, czy Walne Zebranie powinno odbywac się przy okazji
ogolnopolskiej imprezy naukowej, czy niezaleznie od konferencji. Głosy członkow ZG TChP były w tej
kwestii podzielone.
Prof. Piotr Richter zasugerował, ze zmiany w Statucie TChP mogłyby byc dokonane na wzor
statutow uniwersytetow, ktore są sprawdzone w praktycznym funkcjonowaniu i polegają na wyborach
poprzez elektorow.
Prezes Grzegorz Wallner w oparciu o liczne głosy zaniepokojenia wsrod członkow ZG TChP
odniosł się do nieobecnosci Prezesa Elekta na zebraniach ZG TChP i konsekwencji jakie mogą byc z
nimi związane, zwłaszcza wtedy gdy poruszane są tematy wazne dla przyszłosci TChP w kolejnych
kadencjach. Prof. Marek Krawczyk prosił, zeby nie krytykowac nieobecnych. Prof. Krzysztof Pasnik
zabrał głos i stwierdził, ze Prezes Elekt powinien byc na zebraniach i aktywnie uczestniczyc w
dyskusji. Tym samym, w związku z brakiem Prezesa Elekta moze warto byłoby wzmocnic rolę
Sekretarza Generalnego.
Prof. Andrzej Matyja stwierdził, ze odbywająca się dyskusja pokazała koniecznosc zmian
w Statucie, zatem nalezy podjąc decyzje - kiedy i gdzie odbędzie się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w celu przegłosowania postulowanych zmian. Przygotowane propozycje zmian
nalezałoby przedstawic wszystkim członkom, zeby się mogli z nimi zapoznac, a następnie poddac je
pod głosowanie. Komentarze od członkow TChP na temat proponowanych zmian w statucie powinny
spływac bezposrednio do Komisji Statutowej ZG TChP.
Kolejnym punktem obrad była sprawa powołania Sekcji Chirurgii Trzustki. Zostały
przygotowane trzy opinie na ten temat. Wszystkie są do wglądu w biurze TChP. Pierwszą negatywną
opinie przedstawił prof. Marek Dobosz. Prof. Grzegorz Wallner przeczytał z kolei popierające opinie
przygotowane przez prof. Michała Drewsa i prof. Zygmunta Grzebieniaka. W dyskusji głos zabierali:

prof. Wojciech Krasnodębski, prof. Andrzej Matyja, prof. Bogusław Kędra, prof. Zbigniew Sledzinski,
prof. Piotr Richter, ktorzy poparli wniosek o powołanie Sekcji Chirurgii Trzustki. Prof. Adam Dziki
poparł wniosek, ale zasugerował rowniez poszerzenie zakresu zainteresowan Sekcji o chirurgię
hepatobiliarną. Prof. Grzegorz Wallner zwrocił uwagę, ze kierunkiem powinno byc raczej powołanie
jednej większej sekcji wiscerosyntezy. Głos w dyskusji zabrał takze wnioskodawca powołania Sekcji
Chirurgii Trzustki, prof. Paweł Lampe, ktory zauwazył, ze ze względu na znaczący zakres wiedzy i
umiejętnosci dla trzustki, na ten moment nie ma sensu poszerzac tej sekcji. Prof. Marek Dobosz
poinformował, ze TChP ma zbyt duzą ilosc sekcji w stosunku do innych towarzystw za granicą i
Towarzystwo powinno się zastanowic na zmodernizowaniem organizacyjnym sekcji, pomyslec o
łączeniu sekcji w celu uniknięcia rozdrobnienia.
Przed głosowaniem wywiązała się dyskusja czy głosowac nad powołaniem Sekcji Chirurgii
Trzustki czy w poszerzonej formule o chirurgię wątroby i drog zołciowych - jako Sekcję Chirurgii
Wątroby, Drog Zołciowych i

Trzustki. Z przyczyn formalnych nie mozna było zagłosowac nad

rozszerzeniem narządowym nazwy sekcji gdyz wniosek dotyczył tylko powołania Sekcji Chirurgii
Trzustki. W głosowaniu za powołaniem Sekcji Chirurgii Trzustki: za było 14 członkow Zarządu
Głownego TChP, 10 wstrzymało się od głosu, nie było głosow przeciw (przy 25 osobach obecnych na
Sali). Sekcja Chirurgii Trzustki została formalnie powołana.
Kolejny punkt dotyczył stanowiska poszczegolnych Sekcji TChP w sprawie przyjęcia jednolitej
strategii organizacyjno-finansowej TChP. Stanowiska referowali przedstawiciele poszczegolnych
sekcji. Prof. Grzegorz Wallner nie otrzymał informacji od prof. Adama Maciejewskiego z Sekcji
Chirurgii Rekonstrukcyjnej, prof. Jana Kuliga (Sekcja Chirurgii Endoskopowej), prof. Waldemara
Olszewskiego (Sekcja Badan Podstawowych w Chirurgii).
Prof. Marek Kawecki (Sekcja Oparzen), prof. Andrzej Matyja (Sekcja Przepuklin), prof. Wojciech
Krasnodębski (w imieniu dr Macieja Słodkowskiego) (Sekcja Zywienia Pozajelitowego i Dojelitowego),
prof. Krzysztof Słowinski (Sekcja Chirurgii Urazowej), prof. Jadwiga Snarska (Sekcja Zakazen
Chirurgicznych), dr Robert Szyca (Sekcja Chirurgii wojskowej), Prof. Kuzdak (Sekcja Chirurgii
Endokrynologicznej) poparli propozycję jednolitej strategii organizacyjno-finansowej.
Prof. Jacek Dadan (Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej) i prof. Krzysztof Pasnik
(Sekcja Wideochirurgii) zgłosili zastrzezenia odnosnie do odrębnosci finansowej reprezentowanych

przez nich Sekcji. W związku z tym Prezes TChP zaproponował spotkanie z przewodniczącymi obu
Sekcji w celu omowienia wyjasnienia wszystkich wątpliwosci i wypracowania formuły działan Sekcji
w ramach wspolnej strategii programowej TChP. Termin spotkania z członkami zarządow obu Sekcji
ustalono dzien 9 grudnia 2013 roku w siedzibie TChP w Warszawie.
Punkty 6 (Sprawozdanie Redaktora Naczelnego PPCh), 7 (terminarz spotkan ZG TChP) i 8
(Zgody operacyjne) z programu III Posiedzenia ZG TChP zostały przesunięte na kolejne spotkanie ZG
TChP w dniu 16 grudnia 2013 roku.
W sprawach organizacji Biura TChP – punkt 10 porządku obrad – Prezes poinformował o
zmianie na stanowisku księgowej w związku z przejsciem na emeryturę p. Haliny Dragan. Prof.
Wallner przedstawił na to stanowisko kandydaturę osoby posiadającej wykształcenie w zakresie
księgowosci, z certyfikatem, jako uprawniony doradca finansowy. Prof. Wallner zwrocił uwagę na
obnizenie o 50% kosztow utrzymania obsługi księgowej TChP od nowego roku. Sprawa doradztwa
prawnego dla członkow TChP znajduje się jeszcze na etapie rozpoznawania mozliwosci
zorganizowania tego rodzaju usługi przez TChP. W celu prawidłowego funkcjonowania Biura TChP
niezbędnym jest zakupienie nowego przenosnego komputera, telefonu słuzbowego, oraz podpisania
nowej umowy dotyczącej komunikacji internetowej.
Kolejnym tematem poruszonym przez prof. Grzegorza Wallnera była sprawa stypendiow. Na
początku poprzedniej kadencji stan konta stypendialnego wynosił 360 tys. zł, na początku obecnej
kadencji wynosi 197 tys. zł. W poprzedniej kadencji stawki stypendiow wynosiły - 1500 zł za
stypendium krajowe i 1500 Euro za stypendium zagraniczne. Ilosc przyznanych stypendiow w
poprzedniej kadencji wynosiła 5 krajowych i zagranicznych. Padła propozycja, zeby utrzymac na
podobnym poziomie wysokosc i liczbę stypendiow w biezącej kadencji 2013-2015. Zarząd Głowny
TChP zagłosował za utrzymaniem dotychczasowej polityki i liczby udzielanych stypendiow.
Ostatnim poruszonym tematem w trakcie III posiedzenia ZG TChP była sprawa wydawania
kwartalnika Wideochirurgia. Prezes TChP prof. Wallner poprosił o wypowiedz prof. Krzysztofa
Pasnika, Przewodniczącego Sekcji Wideochirurgii i prof. Tadeusza Wroblewskiego, Redaktora
Naczelnego Wideochirurgii.
Prof. Krzysztof Pasnik przytoczył oficjalne pismo o rezygnacji prof. Tadeusza Wroblewskiego z
dalszych działan na rzecz kwartalnika. Podkreslił, ze Fundacja Wideochirurgii nie ma nic wspolnego z

Sekcją Wideochirurgii TChP. Ponadto prof. Pasnik powołując się na otrzymaną korespondencję
mailową z p. Michalakiem Januszem, prezesem zarządu Termedii sp. z oo w Poznaniu wskazał na
zgłaszane przez Termedię, jako wydawcy kwartalnika problemy związane z opłatami za druk i
wydawanie Wideochirurgii.
Prof. Wroblewski poinformował o swojej pracy redakcyjnej na rzecz kwartalnika
Wideochirurgia, przypominając o wysiłkach związanych z uzyskaniem wysokiej pozycji merytorycznej
czasopisma, a takze o coraz większych trudnosciach wydawniczych związanych ze wzrastającymi
kosztami druku.
W związku z niepewną sytuacją finansową odnoscie zaległosci płatnosci za wydawanie
kwartalnika i niejasną sytuacją formalną odnosnie wzajemnych relacji Sekcji Wideochirurgii TChP,
czasopisma Wideochirurgii, Fundacji Wideochirurgii i firmy Termedia, a takze w celu
przeanalizowania prawa własnosci oraz wypracowania optymalnego wyjscia z powyzszej sytuacji
Prezes TChP zwrocił się do przewodniczącego Sekcji Wideochirurgii TChP prof. Krzysztofa Pasnika o
przygotowanie w tej sprawie raportu wraz z propozycjami rozwiązania problemu. Profesor Wallner w
nawiązaniu do programu pracy TChP, w punkcie dotyczącym koniecznosci przyjęcia wspolnej strategii
działan ZG TChP, Oddziałow terenowych TChP, Komisji ZG TChP, oraz Sekcji TChP zwrocił uwagę na
pilną potrzebę okreslenia jasnych zasad funkcjonowania wszystkich podmiotow tworzących struktury
Towarzystwa Chirurgow Polskich. Dotyczy to rowniez roznego rodzaju fundacji, ktore związane są z
działalnoscią w imieniu, lub na rzecz Towarzystwa. Brak czytelnych zasad wspołpracy w ramach
nawet jednej Sekcji wiąze się z mozliwoscią strat finansowych, rodzi ryzyko wstrzymania druku lub
nawet likwidacji kwartalnika Wideochirurgii posiadającego ugruntowaną, wysoką pozycję wsrod
czasopism chirurgicznych w Polsce. Niesie to rowniez negatywne konsekwencje dla całego
Towarzystwa Chirurgow Polskich.
2 grudnia 2013 roku.
Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Prezes Towarzystwa Chirurgow Polskich.

