
Warszawa, 11.05.2018 r. 
 
 
 
 

P R O T O K Ó Ł   
z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

 
W dniu 11 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego  
prof. Jarosław Sławek, który dokonał otwarcia posiedzenia. 
 
Protokolantem posiedzenia została prof. Alina Kułakowska.   
 
Sporządzono listę obecności uczestników posiedzenia- 17 osób uprawnionych do głosowania z 
głosem stanowiącym- lista obecności w załączeniu.  
 
Następnie Prezes Zarządu Głównego przedstawił zaplanowany porządek obrad:  
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania - 5 min  
2. Członkostwo w PTN - informacja bieżąca (B. Woltman) - 5 min  
3. Propozycje planu zadań finansowych na 2018 rok - podstawowe zadania/cele i cele finansowe 
PTN w 2018 roku  - (H. Bartosik- Psujek) – 10 min 
4. Promocja neurologii jako atrakcyjnej specjalizacji - agencja PR (K.Rejdak) - 15 min 
5. Szkolenie specjalizacyjne  z neurologii - potrzeba zmian? (J. Sławek, D.  
Ryglewicz, U. Fiszer) - 20 min 
6. Letnie i zimowe szkoły dla młodych neurologów - projekt do dyskusji - 15 min  
7. Sprawozdania z działalności Sekcji PTN- zaproszenie obecnych przewodniczących na spotkanie 
ZG PTN (A. Kułakowska) - 30 min  
8. Sekcja Młodych Neurologów, Sekcja Historii Neurologii (J. Sławek) - 5 min  
9. Zasady przyznawania patronatów PTN (wydawnictwa, wydarzenia etc)  
- propozycja  i dyskusja (J. Sławek) - 10 min  
10. VI Konferencja Edukacyjna PTN - propozycja lokalizacji, terminu i organizacji oraz o zwołaniu 
Walnego Zebrania PTN - uchwała (J. Sławek) - 10 min  
11. Archiwum PTN - stan obecny i co dalej? (P. Nowacki) - 10 min  
12. EAN pages - Country of the month - POLAND - ostateczna prezentacja materiału nt PTN na 
stronę EAN (W. Brola, S. Budrewicz) - 15 min  
13. Podpisanie umowy z Via Medica na wydawanie czasopisma Neurologia Neurochirurgia Polska 
oraz o współpracy ramowej z Roche Polska  
- uchwała (J. Sławek) - 5 min 
14. List do MZ - propozycje tematów do poruszenia na spotkaniu w MZ  
(J.Sławek, D. Ryglewicz) - 5 min 
15. Propozycje członkostwa honorowego PTN - propozycje, prezentacje i uchwały  
- (J. Sławek) - 15 min  
16. Udział PTN w Polskiej Radzie Mózgu - informacja i uchwała  
- (A. Kułakowska, J. Sławek) - 5 min  
17. Wolne wnioski 



 
 
 

Poddano pod głosowanie porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr 
1/11.05.2018) 

UCHWAŁA Nr 1/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 11 maja 2018 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany przez 

Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __17_ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwał                  -__0_ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 
Ad.1.  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN (J. Sławek, A. Kułakowska)  

UCHWAŁA Nr 2/11.05. 2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 11 maja 2018 ROKU 

 

w sprawie przyjęcia protokołu Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany przez 

Prezesa ZG PTN Protokół Zebrania z dnia 11 maja 2018. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały               - __0_ głosów 

3) wstrzymało się                - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 
 



Ad.2. 
Członkostwo w PTN - informacja bieżąca ( B. Woltman)  

Na dzień 09.05.2018r. zarejestrowanych było 1788 członków PTN, ale 834 nie miało  

opłaconej składki członkowskiej 

 

UCHWAŁA Nr 3/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację na temat 

stanu członkowstwa w Polskim Towarzystwie Neurologicznym 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - __0_ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 

 
Ad.3.   
Propozycje planu zadań finansowych na 2018 rok - podstawowe zadania/cele i cele finansowe 
PTN w 2018 roku (Prof. Bartosik-Psujek) 
Planowane wydatki na 2018 rok to ok. 400 tys. zł. Planowane przychody to ok. 243 tys. zł, w tym 
składki członkowskie to ok. 80 tys. zł. 
Na koncie bankowym terminowym znajduje się w tej chwili 3 mln zł, a środki dostępne na 

rachunku bieżącym to 378 tys. zł. 

UCHWAŁA Nr 4/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie planu finansowego na 2018 rok Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć plan finansowy na 

2018 rok  

 

  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 



W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 

 
Ad.4. Promocja neurologii jako atrakcyjnej specjalizacji (pkt. 4 został na spotkaniu 
przedyskutowany po pkt. 5). 
 
Prof. Rejdak przedstawił szkic akcji promocyjnej na rzecz neurologii w Polsce. Głos w dyskusji 
zabierali : doc. Sienkiewicz-Jarosz, prof. Potemkowski, prof. Sławek. Podnoszono, m.in. role 
mediów społecznościowych jako potencjalnego źródła informacji o PTN i neurologii w Polsce. 

 

UCHWAŁA Nr 5/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie upoważnienia prof. Konrada Rejdaka do podjęcia działań promocyjnych na rzecz   

neurologii, w tym specjalizacji z neurologii i PTN  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć program działań na 

rzecz promocji neurologii, w tym specjalizacji z neurologii i PTN 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - __0_ głosów 

3) wstrzymało się    - __1_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 

 

UCHWAŁA Nr 6/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie upoważnienia prof. Jarosława Sławka do podjęcia rozmów z Via Medica celem 

prowadzenia działalności informacyjnej PTN w mediach społecznościowych 

  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić prof. J. Sławka do 

rozmów z Via Medica celem wprowadzenia informacji PTN na strony mediów społecznościowych. 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - __0_ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 

 
Ad.5  Szkolenie specjalizacyjne z neurologii (dyskutowany przed pkt.4).  



Prof. Ryglewicz stwierdziła, ze przygotowanie zdających egzamin specjalizacyjny nie zawsze jest 

zadawalające. Zaproponowała, aby pomyśleć nad modyfikacją programu specjalizacji, np. 

wydłużyć niektóre staże specjalizacyjne, a inne skrócić. Poinformowała, ze minister zdrowia byłby 

skłonny przywrócić specjalizację I i II stopnia z neurologii. Zaproponowała aby starać się o 

wprowadzenie specjalizacji z neurologii na listę specjalizacji priorytetowych. Prof. Fiszer 

podkreśliła, że wielu zdolnych lekarzy po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego emigruje. Prof. 

Stępień zauważył, że niektóre ośrodki nie spełniają wymogów akredytacyjnych, a mimo to nie 

można im odebrać uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 

 

UCHWAŁA Nr 7/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie powołania komisji PTN pracującej nad programem specjalizacji z neurologii w 

składzie : prof. Stępień, prof. Ryglewicz, prof. Barcikowska, prof. Fiszer, prof. Sławek, prof. Słowik, 

doc. Brola i dr Tutaj 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia powołać komisję pracująca 

nad programem specjalizacji z neurologii w składzie: prof. Stępień, prof. Ryglewicz, prof. 

Barcikowska, prof. Fiszer, prof. Sławek, prof. Słowik, doc. Brola i dr Tutaj 

 

Program zawarty jest w załączniku nr 1 do uchwały. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 
 
Ad.6.  
Letnie i zimowe szkoły dla młodych neurologów  

Poddano do rozważenia i przemyślenia pomysł organizowania szkoleń dla neurologów, które 

odbywałyby się na ok. 1 m-c przed egzaminem specjalizacyjnym.  

Ad.7.  
Sprawozdania z działalności Sekcji PTN. 
Sprawozdania z działalności sekcji przedstawili osobiście przewodniczący: Sekcji Padaczki (prof. 

Rejdak), Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego (doc. Koziorowski), Sekcji Stwardnienia 



rozsianego (prof. Losy), Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu (prof. Członkowska), Sekcji Badania i 

Zwalczania Bólu (prof. Stępień). Następnie prof. Kułakowska odczytała sprawozdania nadesłane 

przez: doc. Kozerę (Sekcja Neurosonologii), prof. Barcikowska (Sekcja Alzheimerowska), doc. 

Szarzyńską-Długosz (Sekcja Neurorehabilitacji). 

 

UCHWAŁA Nr 8/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie sprawozdań z działalności sekcji PTN 

Sprawozdania z działalności sekcji PTN – załącznik nr 1 do uchwały ZG PTN 8/11.05.2018 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć przedstawione 

sprawozdania z działalności sekcji PTN 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 
 
Ad.8.  
Sekcja Młodych Neurologów , Sekcja Historii Neurologii  
Prof. Sławek poinformował, że w dn. 25.05.2018 r. w Warszawie po konferencji naukowo-
szkoleniowej Neuro update o godz. 14.30 planowane jest spotkanie założycielskie Sekcji 
Młodych Neurologów i zaproponował, aby ZG PTN pokrył koszty dojazdu i uczestnictwa w 
konferencji w dniu 25.05.2018r. dla członków założycieli sekcji.  
Prof. Sławek wystąpił tez z pomysłem, aby poszczególne ośrodki neurologiczne z Polski 
opisały historię swego rozwoju.  
 
 
 

UCHWAŁA Nr 9/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie pokrycia przez ZG PTN kosztu dojazdu (PKP kl. II) oraz kosztu uczestnictwa w 

konferencji Neuro update w dn. 25.05.2018 r. dla członków założycieli Sekcji Młodych 

Neurologów PTN 

 



Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia pokryć koszt dojazdu 

(PKP kl. II) oraz koszt uczestnictwa w konferencji Neuro update w dn. 25.05.2018 r. dla 

członków założycieli Sekcji Młodych Neurologów PTN 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż 

uchwała została podjęta. 

 
Ad.9.  
Zasady przyznawania patronatów PTN 

 

UCHWAŁA Nr 10/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie upoważnienia prof. Andrzeja Potemkowskiego do przygotowania regulaminu 

przyznawania patronatu PTN 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić prof. 

Andrzeja Potemkowskiego  do przygotowania regulaminu przyznawania patronatu PTN 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż 

uchwała została podjęta. 
 
Ad.10  
VI Konferencja Edukacyjna PTN 

 

UCHWAŁA Nr 11/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie miejsca VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego  



 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zorganizować VI 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Łodzi w 

terminie 30.05. – 01.06.2018 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego : prof. Andrzej 

Głąbiński. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały     - __17_ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały    - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż 

uchwała została podjęta. 

 
Ad. 11.  
Archiwum PTN.  
Prof. Nowacki  przedstawił problem zorganizowania archiwum PTN.  

 

Ad.12  
EAN pages - Country of the month – POLAND.  Ostateczna prezentacja materiału nt. PTN na 

stronę EAN została przedstawiona przez doc. Brolę. 

 

UCHWAŁA Nr 12/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie materiału nt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na stronie internetowej 

European Academy of Neurology 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować materiał 

prezentujący Polskie Towarzystwo Neurologiczne na stronie internetowej EAN. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.  
 
Ad. 13  

Podpisanie umowy z Via Medica na wydawanie czasopisma Neurologia Neurochirurgia 

Polska 

 



 

UCHWAŁA Nr 13/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie umowy z Spółką z o.o. Via Medica w sprawie wydawania czasopisma Neurologia 

Neurochirurgia Polska 

             Umowa z Via Medica – załącznik nr 2 do uchwały ZG PTN 13/11.05.2018 

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować 

podpisanie umowy pomiędzy ZG PTN a. Via Medica Sp. z o.o. w sprawie wydawania 

czasopisma Neurologia Neurochirurgia Polska 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - __0_ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż 

uchwała została podjęta. 

 
Ad.14  
Współpraca ramowa z Roche Polska  
 

UCHWAŁA Nr 14/11.05.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie współpracy ramowej z firmą Roche Polska Sp. z o.o. 

Umowa z Roche Polska – załącznik nr 3 do uchwały ZG PTN 14/11.05.2018  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować zasady 

współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o. 

Zasady współpracy zawiera  załącznik nr 1 do uchwały. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _17__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż 

uchwała została podjęta. 
 



Ad.15 

List do MZ 

Prof. Sławek poinformował o fakcie wysłania ponad miesiąc temu, w imieniu PTN listu do 

Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie i braku odpowiedzi na ten list.  
 
Ad. 16.  
Propozycje członkostwa honorowego PTN 

 

Prof. Sławek zwrócił się do uczestników spotkania z prośba o zgłaszanie kandydatur na 

Członka Honorowego PTN 
 
Ad.16  
Udział PTN w Polskiej Radzie Mózgu 

 

Prof. Sławek poinformował, że ZG PTN  podjął decyzje o udziale PTN w Polskiej Radzie Mózgu 

(wszyscy członkowie ZG PTN wyrazili uprzednio pisemna zgodę na udział PTN w Polskiej 

Radzie Mózgu). 
 

Ad.17.  

Wolne wnioski 

Prof. Fiszer poinformowała, że do tej pory udało się przyznać tylko 1 stypendium 

ufundowane przez Roche Polska na udział w konferencji EAN 2018. Prof. Sławek poprosił o 

ponowne poinformowanie na stronie PTN o możliwości uzyskania jeszcze 1 stypendium na 

udział w EAN 2018 ufundowanego przez Roche Polska dla młodego neurologa.  

 

Przebieg zebrania ZG PTN w dn. 11.05.2018 r. został nagrany – nagranie jest dołączone do 

protokołu.  

 

 

 

 


