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 Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał 

zebranych gości.  

Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 

ZG TChP z dnia 18 listopada 2013. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie 

zgłosił uwag do protokołu. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie ZG TChP byli za 

przyjęciem protokołu z III posiedzenia Zarządu Głównego.  

Następny punkt programu dotyczył propozycji programowej Prezesa – zmian w 

statucie TChP. Prof. Grzegorz Wallner  poinformował zebranych, że przygotowanie zapisu 

propozycji zmian w statucie powierzył Vice-Prezesowi TChP Prof. Śledzińskiemu oraz 

Przewodniczącemu Komisji Statutowej Prof. Zieniewiczowi.  

Prezes przedstawiał zebranym wszystkie zmiany w statucie, które mają być przedstawione 

na Walnym Zebraniu członków TChP i  poddawał głosowaniu każdą proponowaną zmianę. 

Poniżej zostały przedstawione te części Statutu TChP, w których zaproponowano zmiany:  

 

Rozdział II, § 9 , pkt 5 - Organizowanie corocznych zjazdów naukowych we współpracy z 

sekcjami TChP.  

 

W dyskusji głos zabrał Prof Zieniewicz. Stwierdził, że każde uszczegółowianie punktów 

statutu odbywa się kosztem późniejszych trudności. Jego zdaniem statut należy uczynić 

możliwie najbardziej ogólnym. Statut powinien obejmować najbardziej zasadnicze kwestie 

dla działaności. W jego opini wystarczy, że Towarzystwo realizuje swoje cele przez 

organizację zjazdów naukowych, bez konieczności wskazywania jak często.  

Prezes skomentował, że idea zmiany tego puntu dotyczy wspólnej organizacji zjazdów 

z sekcjami, czego nie ma w punkcie 1 tego paragrafu. 

Decyzję w sprawie wszystkich zmian w Statucie podejmą członkowie TChP na Walnym 

Zgromadzeniu i w tym momencie obrady dotyczą tylko propozycji zmian.  

Prof Wróblewski, poinformował, że Sekcje TChP miały udział w organizacji zjazdów, miały 



swoje sesje naukowe podczas ostatniego zjazdu.  

Prof. Wallner ponownie zauważył, że Sekcje TChP mogą robić swoje warsztaty, szkolenia 

ale ideą tego zapisu jest wspólne organizowanie raz w roku zjazdu chirurgów. Prof Lampe 

zapytał czy coroczny zjazd nie będzie kolidował z coroczną konferencją „Chirurgia- co 

nowego? Prezes w odpowiedzi do Prof Lapme podkreślił, że zjazd jest spotkaniem 

naukowym Towarzystwa, Sekcji i Oddziałów TChP, a konferencja „Chirurgia 2014 - co 

nowego?“ dotyczy tylko nowości, które pojawiły się w literaturze fachowej w danym roku.  

 

Poprawkę poddano głosowaniu. Za przyjęciem było 18 osób, jedna przeciw, 3 wstrzymały 

się od głosu.  

 

Rozdział III, § 11 , pkt 1 Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada 

dyplom ukończenia studiów lekarskich oraz specjalizację I lub II stopnia w zakresie 

chirurgii ogólnej lub specjalizację  z innej dyscypliny zabiegowej (pod warunkiem 

ukończenia modułu podstawowego z chirurgii ogólnej). 

 

Prof. Pomorski stwierdził, że proponowany zapis niesie za sobą zagrożenie, że Prezesem 

TChP może zostać chirurg z pierwszym stopniem lub nie chirurg.  

Prof. Zieniewicz stwierdził iż dotychczasowy zapis jest wystarczająco ogólny, żeby 

uwzględnić oba stopnie specjalizacji i inne specjalizacje zabiegowe. 

Prof. Kulig odniósł się do planowanych zmian w specjalizacji i również stwierdził, że ogólny 

zapis byłby lepszy. 

Ideą zmian wg Prezesa jest zwiększenie liczby członków TChP i nie ograniczanie innym 

specjalizacjom zabiegowym możliwości wstąpienia do Towarzystwa.  

 

Poprawkę poddano głosowaniu. Za przyjęciem było 19 osób, 1 przeciw,  

 

Rozdział III, § 17 , pkt 1- Członkiem-kandydatem może zostać osoba specjalizująca się w 

chirurgii po upływie 2 lat od rozpoczęciu specjalizacji i uzyskaniu rekomendacji od 

kierownika specjalizacji lub po ukończeniu modułu podstawowego z chirurgii ogólnej. 

 

 

Poprawkę poddano głosowaniu. Za przyjęciem było 24 osoby bez głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

 



 

Rozdział IV, § 20 , pkt 1a – Władzami Towarzystwa są: a) Walne Zgromadzenie Elektorów   

(1:10 członków) 

 

Prof. Wallner poinformował, że pomysł zamiany Walnego Zgromadzenia Członków na 

Walne Zgromadzenie Elektorów pojawił się w odpowiedzi na zbyt małą reprezentację 

członków TChP podczas tychże zebrań. Elektorzy będą reprezentować członków 

oddziałów TChP.  

Prof. Zieniewicz podkreślił, że system elektorski jest dobry pod warunkiem, że elektorzy 

będą właściwie wybierani i odpowiednio dyscyplinowani do pełnienia swojej funkcji. Jego 

wątpliwości budziło coroczne wybieranie elektorów – a tym samym oddziały będą miały 

mniej czasu na działalność naukową. 

Prof. Lampe wyraził obawę, że Walne Zgromadzenie Elektorów może jeszcze bardziej 

odsunąć chirurgów od obecności w Towarzystwie, na zebraniach. Prof. Wallner 

odpowiedział, że ideą tej zmiany jest uzyskanie większej reprezentatywności całego 

środowiska chirurgów, a nie tylko większej liczby uczestników z regionu w którym odbywa 

się Walne Zgromadzenie. Wzorem na przykład Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologicznego zaproponował podejmowanie wszystkich ważnych dla 

Towarzystwa decyzji, w tym zmian w Statucie, czy wyboru władz Towarzystwa przez 

elektorów, którzy podejmując decyzje o kandydowaniu na elektora z konkretnego Oddziału 

TChP byliby zobligowani do bezwzględnej obecności na Walnym Zgromadzeniu Elektorów 

W kolejnych punktach statutu wprowadzono zamianę Walnego Zgromadzenia Członków 

na Walne Zgromadzenie Elektorów, poza rozdziałem IX (stanowiącym o ewentualnym 

rozwiązaniu Towarzystwa Chirurgów Polskich, gdzie pozostawiono zapis o konieczności 

podjęcia powyższej decyzji przez członków, a nie elektorów).  

 

Poprawkę poddano głosowaniu. Za przyjęciem było 20 osób, 2 przeciw, 2 wstrzymały się 

od głosu. 

 

Rozdział IV, § 20 , pkt 2 - Kadencja Prezesa trwa jeden rok, kadencja Skarbnika i 

członków Zarządu Głównego trwa dwa lata, kadencja Sekretarza Generalnego trwa cztery 

lata.  Wybór Prezesa odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia 

Elektorów Towarzystwa. Wyboru Sekretarza Generalnego i Skarbnika dokonuje Zarząd 

Główny na wniosek członków Zarządu. 

 



Prezes zadeklarował, że ani on sam, ani obecny Sekretarz nie będą kandydować na 

stanowisko Sekretarza Generalnego w przyszłości po dokonaniu ewentualnych zmian w 

Statucie TChP. Sekretarz ma być weryfikowany co roku przez Prezesa i Zarząd i może być 

w każdej chwili odwołany. 

Prof. Kulig nie był przekonany, czy kadencja roczna Prezesa ma sens i wg niego powinna 

być równa kadencji Zarządu. Kadencja Sekretarza powinna mieć 4 lata, po to, żeby była 

ciągłość działań. 

Wg Prof. Wallnera, funkcja roczna Prezesa ma odciążyć Prezesa od technicznego 

zarządzania Towarzystwem, a pozwolić na skupieniu się przez Prezesa TChP na 

aspektach merytorycznych działalności Towarzystwa: opracowywaniu strategii dalszego 

rozwoju Towarzystwa, nadzór merytoryczny nad programem naukowym kolejnego 

Kongresu TChP, reprezentowaniu TChP na forach krajowych i zagranicznych itp. W opinii 

prof. Wallnera proponowana w tym zakresie zmiana w żaden sposób nie ogranicza 

możliwości aktywnej pracy Prezesa na rzecz Towarzystwa. Zmiana kryteriów wyboru na 

stanowisko Prezesa wręcz wymusza aktywną działalność na rzecz TChP również przed 

decyzją kandydowania na to zaszczytne stanowisko. Poza tym Prezes ma możliwość 

istotnego oddziaływania na Towarzystwo zasiadając przez okres trzech lat w Prezydium 

ZG TChP jako Prezes elekt, urzędujący Prezes i jako past Prezes.    

Prof. Dziki stwierdził, że taki zapis ma na celu również zaaktywizowanie całego 

środowiska, a nie tylko tego, z którego pochodzi aktualny Prezes. Propozycja zmian 

stwarza 50% większą szansę dostąpienia zaszczytu wyboru na stanowisko Prezesa TChP, 

dla wszystkich zainteresowanych. Jest również szansą dla grona młodszego pokolenia 

chirurgów.  

Prof. Matyja zadał pytanie od kiedy będzie obowiązywał nowy Statut TChP. Według 

zgodnej opinii członków Zarządu Głównego TChP „nowy” Statut powinien obowiązywać od 

momentu zatwierdzenia przez Sąd, zmianą w KRS.  

W toku dyskusji w sprawie kadencji Prof. Kuliga, który jest Prezesem elektem i czy po 

wprowadzeniu zmian w statucie, jego kadencja ma trwać rok czy dwa lata. Prof. Kulig 

zadeklarował, że zjazd w Krakowie organizuje w roku 2017.  

Decyzja pozostaje w rękach Walnego Zgromadzenia. Prof. Zieniewicz również podkreślił, 

że decyzje w zmianach w statucie nie mogą działać wstecz. Na wniosek prof. Wallnera 

uzgodniono stanowisko, że zasada jednorocznej kadencji Prezesa TChP będzie 

obowiązywać po zakończeniu kadencji przez obecnego Prezesa Elekta prof. Jana Kuliga.  

 

Punkt poddano głosowaniu. Za przyjęciem było 21 osób, przeciw 1 i 2 wstrzymały się od 



głosu. 

 

Rozdział IV, § 20 , pkt 3 - Członkiem Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego mogą być wybierani członkowie Towarzystwa, którzy nie ukończyli 70 roku 

życia, przy zachowaniu parytetu 20% członków poniżej 40 roku życia.  

 

Poprawkę poddano głosowaniu: za przyjęciem było 22 osoby, 1 przeciw. 

 

Rozdział IV, § 20 , pkt 4 b - Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ,Sekretarz Generalny i Skarbnik nie mogą pełnić 

swoich funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Liczba kadencji Sekretarza 

Generalnego nie podlega ograniczeniom i jest oparta o ocenę pracy przez Zarząd Główny 

co rok. 

 

Prof. Zieniewicz po raz kolejny  był przeciwny zbytniej szczegółowości zapisów w statucie. 

W tym przypadku poddał w wątpliwość zapis o ocenie pracy Sekretarza - na podstawie 

jakich obiektywnych kryteriów miałaby być oceniana. Prof. Dziki odpowiedział, że ten zapis 

pozwala na ewentualne odwołanie Sekretarza w przypadku jego małej aktywności na 

powierzonym stanowisku w Towarzystwie. 

Poprawki do zapisu zgłosił Prof. Matyja i Prof. Tarnowski o treści: „Sekretarza powołuje i 

odwołuje Zarząd”. 

 

Kwestia odwołania i oceny Sekretarza pozostaje do dalszej dyskusji i pracy komisji 

statutowej.  

 

Rozdział IV, § 22 , pkt 6 - podejmowanie uchwały w sprawie miejsca i terminu kolejnego 

zjazdu naukowego Towarzystwa na wniosek wybranego prezesa elekta  

 

Zmiana ta jest podyktowana propozycją nowej zasady organizacji kolejnych kongresów 

TChP w oparciu nie o miejsce zamieszkania kolejnego Prezesa TChP, ale w oparciu o 

najbardziej uzasadnioną organizacyjnie, logistycznie i finansowo lokalizację jednego lub 

kilku miejsc w kongresowych w Polsce, na wzór podobnych rozwiązań np. w Niemczech 

(zamiennie Berlin i Monachium), czy w USA (wytypowanych jest 4-5 Convention Centers, 

które naprzemiennie organizują kolejne kongresy America College of Surgeons).   

 



Poprawkę poddano głosowaniu- za usunięciem tego punktu były 22 osoby, 1 wstrzymała 

się od głosu.  

 

Rozdział IV, § 24 , pkt 1- W Walnym Zgromadzeniu Elektorów z głosem stanowiącym 

biorą udział elektorzy wybrani przez Oddziały Terenowe proporcjonalnie do liczby 

członków oddziału, w tym członków honorowych (w stosunku jeden elektor na 10 

członków; 1 : 10) posiadający obywatelstwo polskie) 

 

Poprawkę poddano głosowaniu- 21 osób było za, 3 przeciw. 

 

Rozdział IV, § 27 , pkt 1a - Prezesa w bieżącej kadencji, którym zostaje Prezes-Elekt 

poprzedniej kadencji,  

Rozdział IV, § 27 , pkt 1e - Skarbnika spośród 15 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie Elektorów 

 

Poprawkę poddano głosowaniu- 23 osoby były za przyjęciem. 

 

Rozdział IV, § 27 , pkt 3 - Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu 

tajnym, zwykłą większością głosów, wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza 

Generalnego i Skarbnika spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa. Ze względu na 

lokalizację siedziby i zaplecze administracyjne Zarządu Głównego Prezes zgłasza 

kandydaturę na Sekretarza Generalnego i Skarbnika spośród członków wybranych z 

Warszawy.  

 

Poprawkę poddano głosowaniu- 24 osoby były za przyjęciem. 

 

Rozdział IV, § 27 , pkt 5 - Prezes ustala zakres czynności członków Prezydium, o czym 

informuje Zarząd Główny, reprezentuje Towarzystwo oraz sprawuje nadzór merytoryczny i 

naukowy nad organizacją Kongresu w czasie trwania jego kadencji.  

 

Poprawkę poddano głosowaniu - 24 osoby były za przyjęciem, jedna wstrzymała się od 

głosu. 

 

Rozdział IV, § 27, nowy punkt- Kompetencją Sekretarza Generalnego jest organizacja 

zjazdów oraz nadzór nad Biurem TChP i wspólnie ze Skarbnikiem nad finansami 



Towarzystwa. 

 

Potwierdzono, że zjazd będzie organizował Sekretarz, a nie  Prezes TChP, który jest 

odpowiedzialny za naukową organizację Zjazdu / Kongresu TChP. 

 

Poprawkę poddano głosowaniu- 25 osób było za przyjęciem. 

 

Rozdział IV, § 28, nowy punkt - W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów 

na Prezesa TChP w głosowaniu tajnym Zarząd Główny dokonuje wyboru dwóch spośród 

zgłoszonych kandydatów, których przedstawia na Walnym Zgromadzeniu elektorów.  

 

Poprawkę poddano głosowaniu- 26 osób było za przyjęciem. 

 

Rozdział IV, § 27, punkt 7 

Prof. Wallner powrócił do koncepcji, aby Towarzystwo Chirurgów Polskich, wzorem innych 

towarzystw naukowych zajęło się również kreowaniem jakości leczenia w chirurgii poprzez 

opracowywanie wytycznych, zaleceń, które byłyby elementem działań TChP we 

współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz 

podnoszenia jakości leczenia w Chirurgii. W tym celu zaproponował powołanie nowej, 

stałej Komisji TChP.   

Poddano głosowaniu propozycję zmiany w Statucie - powołania nowej stałej Komisji TChP 

ds. Praktyki Klinicznej i Jakości Leczenia w Chirurgii  

 

Poprawkę poddano głosowaniu - 23 osoby były za przyjęciem, 2 wstrzymały się od głosu. 

 

Rozdział V, § 39, nowe punkty - Wybór elektorów oddziałów TChP  na Walne 

Zgromadzenie Elektorów TChP (w stosunku1:10). Uwzględniono również propozycję 

brakującego zapisu o: Możliwości zgłoszenia przez Oddział TChP kandydata na Prezesa 

TChP. 

 

Poprawkę poddano głosowaniu- 25 osób było za przyjęciem. 

 

Rozdział VI, § 48, nowe punkty - Sekcje TChP są uprawnione do posługiwania się 

godłem Towarzystwa. Sekcje mają możliwość zgłoszenia kandydata na Prezesa TChP.  

 



Poprawkę poddano głosowaniu- 24 osoby było za przyjęciem. 

 

Rozdział IX - Prof. Zieniewicz zasygnalizował potrzebę zdefiniowania czym się różni 

Walne Zgromadzenie Członków od Walnego Zgromadzenia Elektorów. Prof. Wallner 

zaproponował aby sprawę tą sprawdzić z prawnikami. Sprawa rozwiązania Towarzystwa 

Chirurgów Polskich jest na tyle istotna, że warto się nad tym dłużej zastanowić i 

zweryfikować stanowisko członków Zarządu Głównego TChP w oparciu o opinię 

prawników, czy ewentualną decyzje o rozwiązaniu TChP powinno podejmować Walne 

Zgromadzenie Członków, czy Elektorów? 

 

Ponadto prof. Paśnik zaproponował, żeby w Statucie TChP pojawił się zapis odnośnie 

możliwości pobierania składek przez Sekcje TChP i zapis odnośnie przejęcia własności 

kwartalnika Wideochirurgia. 

 

Poddano głosowaniu zapis w statucie, iż sekcje mają prawo do zbierania składek na 

działalność Sekcji.  

Za przyjęciem tego zapisu było 23 osoby, 3 wstrzymały się od głosu. 

 

Prof. Matyja zaproponował głosowanie nad tekstem jednolitym Statutu po poprawkach. 

Prezes poinformował, że nie ma takiej potrzeby, bo wszystkie poprawki były 

zaakceptowane w głosowaniu przez Zarząd Główny, a przygotowywany tekst z wszystkimi 

poprawkami do Statutu TChP, po konsultacjach z prawnikami i tak musi być poddany 

głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków TChP.  

 

Kolejnym punktem posiedzenia ZG TChP była sprawa decyzji ZG TChP odnośnie 

prawa własności do czasopisma Wideochirurgii. Głos zabrał Prof. Wróblewski, który 

przygotował umowę przeniesienia nieodpłatnie praw autorskich i majątkowych do 

czasopisma na Towarzystwo Chirurgów Polskich.  

Prof. Wallner zwrócił uwagę, że oczywiście jest za przeniesieniem praw własności, ale pod 

warunkiem przejęcia kwartalnika po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań 

finansowych ciążących na kwartalniku Wideochirurgia. Padło pytanie od Prezesa, czy 

Sekcja Wideochirurgii jest w stanie zabezpieczyć finansowo druk kwartalnika. Na chwilę 

obecną Towarzystwo nie jest w stanie udźwignąć finansowania zarówno Polskiego 

Przeglądu Chirurgicznego i jednocześnie wydawania kwartalnika Wideochirurgia. Prof. 

Wróblewski poinformował, że na zebraniu Sekcji Wideochirurgii ustalono, że pismo ma się 



samo finansować, nie ze środków finansowych Towarzystwa. Także wyraził prośbę o 

wprowadzenie kwartalnika wideochirurgii do Statutu TChP, jako organu Towarzystwa. 

Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii, prof. Krzysztof Paśnik zapewnił, że Sekcja jest w 

stanie zapewnić finansowanie kwartalnika ze środków własnych Sekcji.  

 

Poddano pod głosowanie projekt przejęcia praw własności do kwartalnika W ideochirurgia 

przez Towarzystwo Chirurgów Polskich, oraz zapis w Statucie TChP z zastrzeżeniem, że 

decydujący wpływ na wybór redakcji ma zarząd Sekcji Wideochirurgii.  

Za głosowało 25 osób. Zmiany pojawią się w propozycji zmian w statucie, do 

przegłosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków TChP. 

 

Kolejnym punktem zebrania było przegłosowanie miejsca Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. Prezes zaproponował, żeby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

mogło odbyć się w Łodzi, 1 marca 2014, przy okazji Sympozjum „Chirurgia 2014 – co 

nowego?” W głosowaniu 23 osoby były za. 

 

Następnie głosowaniu poddano propozycję programową Prezesa TChP.  Prof. Grzegorz 

Wallnera przypomniał, że wstępnie deklaracja programowa została przedstawiona 

podczas jego kandydowania na stanowisko Prezesa TChP w 2011 roku w trakcie 64 

Kongresu TChP w Łodzi. Następnie w Lublinie na II posiedzeniu ZG TChP w bieżącej 

kadencji Prezes uwzględniając trudną sytuację Towarzystwa przedstawił główne założenia 

programowe działalności TChP na lata 2013-2015. Przez następne dwa miesiące toczyła 

się na ten temat dyskusja, między innymi w trakcie III posiedzenia ZG TChP w Warszawie, 

a także na stronie internetowej TChP. Ponadto Prezes zobowiązał się do przedstawienia 

proponowanych zmian we wszystkich Oddziałach TChP w Polsce. Do końca grudnia 2013 

roku odbyły się spotkania w Oddziale Wielkopolskim, Lubelskim, Warmińsko-Mazurskim, 

Łódzkim, Śląskim i Świętokrzyskim. Na styczeń 2014 roku zaplanowane są kolejne 

spotkania z członkami Oddziałów Gdańskiego, Małopolskiego, Warszawskiego i 

Bydgosko-Toruńskiego. Podobnie odbyły się spotkania informacyjne Prezesa z zarządami 

Sekcji Wideochirurgii i Chirurgii Bariatryzcnej, Inne Sekcje TChP wyraziły pełne poparcie 

dla inicjatywy zmian przedstawionych przez prof. Wallnera. Za przyjęciem strategii działań 

TChP zaproponowanej przez Prezesa TChP były 24 osoby. Nie było głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

 

Kolejnym punktem IV posiedzenia ZG TChP było sprawozdanie Redaktora 



Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego - Prof. Adama Dzikiego. Prezentacja 

sprawozdania została zamieszczona na stronie internetowej TChP. 

Prezes Wallner odniósł się do konieczności okresowej weryfikacji Kolegium Redakcyjnego 

PPCh, przypomniał, że każdy z członków Kolegium zobowiązał się do czynnego 

wspierania PPCh poprzez publikację na łamach PPCh własnego dorobku naukowego. W 

związku z tym w kolejnej kadencji Kolegium Redakcyjnego powinny znajdować się w nim 

wyłącznie kandydaci, którzy aktywnie biorą udział w tworzeniu PPCH, publikowaniu 

artykułów. 

Prof. Grzebieniak zgłosił problemy techniczne w komunikacji z biurem PPCH w 

przesyłaniu artykułów.  

 

Następnie prof. Mariusz Wyleżoł zreferował etap przygotowań Towarzystwa do 

aktualizacji zgód operacyjnych autorstwa TChP, a także problemy związane z 

formalnościami prawnymi i rejestracyjnymi, dotyczącymi wprowadzenia opłat za zgody 

operacyjne. W tej sprawie została zaplanowana wizyta Skarbnika ZG TChP prof. Wiesława 

Tarnowskiego i prof. Mariusza Wyleżoła w kancelarii prawnej. Intencją obecnych władz 

TChP jest aby zyski z opłat za zgody operacyjne w całości były przeznaczone na 

działalność statutową. Prezes Wallner zaproponował aby własność intelektualna za zgody 

operacyjne należała  do Towarzystwa, a autorzy opracowań zgód operacyjnych 

wykonywali swoje zadania w tym zakresie nieodpłatnie. Pozyskanie ewentualnych 

środków finansowych z opłat za zgody operacyjne ma być jedną z form pozyskania 

funduszy dla Towarzystwa.  

 

W sprawach bieżących Prezes poinformował o zainteresowaniu innych 

chirurgicznych towarzystw naukowych projektem wspólnego zbudowania centralnego 

ośrodka szkoleniowego, a także o obiecujących  rozmowach z firmami w sprawie 

partnerstwa. Poinformował o planach na finansowanie działalności Towarzystwa w tym, na 

podjęcie działań w celu sprawdzenia dodatkowych możliwości takich jak wpis do rejestru 

organizacji non-profit z możliwością otrzymywania odpisu z podatku- 1%. 

Prof. Dziki poinformował zebranych o planowanym kursie dla chirurgów w Davos 

dla 5 chętnych członków TChP- zgłoszenia do końca roku. Finansowanie tego kursu nie 

będzie pokrywane z funduszu stypendialnego, tylko ze środków pozyskanych od 

partnerów w trakcie bieżącej Zarządu Głównego TChP. 

Prof. Snarska poinformowała zebranych o postępowaniu w sprawie stypendiów 

TChP. Wpłynęły wnioski 4 kandydatów aplikujących o stypendia zagraniczne: dr. M. 



Pędziwiatr, dr. M. Głód,  dr. P. Zelga, Dr. A. Celik-Dworzyńska. Prezes w związku z tym, że 

Towarzystwo ma ograniczone limity na stypendia naukowe, zaproponował, żeby w tym 

terminie przyznać stypendium dla dwóch osób, a pozostałe dwa pozostawić do 

rozpatrzenia w terminie czerwcowym.  

Ponadto prof. Wallner poinformował o zatrudnieniu od stycznia 2014 roku nowej 

księgowej dla TChP, która oprócz uprawnień księgowej posiada również certyfikat doradcy 

finansowego. 

  Sprawa Fundacji Rozwoju Chirurgii i Fundacji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego 

– Prof. Wallner poinformował, że w obu tych fundacjach powoływana jest rada fundacji na 

następne 5 lat. W tej sprawie prof. Wojciech Noszczyk zwrócił się do Prezesa TChP z 

prośbą o wytypowanie przedstawicieli Zarządu Głównego do rad obu fundacji.  

Na członków Rady Fundacji Rozwoju Chirurgii z ramienia TChP Prezes 

zaproponował następujące osoby: Prof. Paśnika, Prof. Śledzińskiego i Prof. Matyję.  

Do Rady Fundacji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego Prezes Fundacji prof. 

Noszczyka zaprosił prof. Piotra Andziaka, prof. Marka Krawczyka, prof. Wojciecha 

Witkiewicza, oraz prof. Grzegorza Wallnera. Prof. Wallner zgodnie ze Statutem Fundacji 

PPCh do Rady Fundacji zgłosił Redaktora Naczelnego PPCH- Prof. Dzikiego.  

Zarówno kandydaci TChP do Rady Fundacji Rozwoju Chirurgii, jak i kandydat do 

Rady Fundacji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego zgłoszeni przez Prezesa TChP prof. 

Grzegorz Wallnera uzyskali poparcie Prezydium Zarządu Głównego TChP, o czym Prezes 

poinformował członków Zarządu Głównego.   

 

Na zakończenie IV posiedzenia ZG TChP prof. Grzegorz Wallner w imieniu swoim 

własnym, a także w imieniu członków Prezydium ZG TChP złożył wszystkim członkom 

Zarządu Głównego życzenia świąteczne, a za ich pośrednictwem, w tym przez 

Przewodniczących Oddziałów TChP, Przewodniczących Sekcji TChP również 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim członkom Towarzystwa 

Chirurgów Polskich i ich Najbliższym.  

 

Warszawa 28 grudnia 2013-12-28 

 

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Prof. Grzegorz Wallner 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


