
Warszawa, 01.03. 2019 r. 
 
 
 

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

 
W dniu 1 marca 2019 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 pani Beata Woltman.   
 
Sporządzono listę obecności uczestników posiedzenia- 19 osób uprawnionych do głosowania z 
głosem stanowiącym- lista obecności w załączeniu.  
 
Następnie Prezes Zarządu Głównego przedstawił zaplanowany porządek obrad:  

Program spotkania ZG PTN 01.03.2019 
12.00 - 15.00 

 
1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN 
2. Archiwum PTN – kolejna próba uporządkowania (Przemysław Nowacki)  
3. Stan osobowy PTN -aktualizacja (1.03.2019) oraz co zrobić, aby zwiększyć liczbę członków PTN. 
Informacja w sprawie rejestracji w KRS  (Beata Woltman, Jarosław Sławek) 
4. Informacja skarbnika PTN (Halina Bartosik-Psujek) 
5. Stan przygotowań i wstępny program VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN 30.05-1.06 
Łódż oraz uchwała ws przyjęcia umowy z VM na organizację tej konferencji (Jarosław Sławek, 
Andrzej Głąbiński) 
6. Walne zebranie członków -delegatów PTN na VI Konferencji naukowo-szkoleniowej w Łodzi – 
propozycje nagród i przyznania honorowego członkostwa na Zjeździe PTN w Lublinie(Jarosław 
Sławek)  
7. Sytuacja polskiej neurologii – podsumowanie dotychczasowych działań w ramach kampanii 
„Neurologia – bliżej niż myślisz” , podjęcie działań regionalnych( Konrad Rejdak oraz ExpertPR)  
8. Propozycja zgłoszenia problemów polskiej neurologii do analizy  NIK – dyskusja (Jarosław 
Sławek)  
9. Komisja stypendialna PTN- wnioski o stypendia – informacja i dyskusja (Urszula Fiszer, Andrzej 
Głąbiński, Halina Bartosik-Psujek)  
10. Szkoła jesienna i wiosenna dla młodych neurologów- kształt organizacyjny, finansowanie – 
(Jarosław Sławek, Stanisław Szlufik)  
11. Programy lekowe w neurologii – podsumowanie konferencji i propozycje zmian (propozycja 
uchwały ZG ws przyjęcia treści zmian do listu skierowanego do MZ i NFZ) (Danuta Ryglewicz, 
Jarosław Sławek)  
12. Program szkoleniowy w ramach rezydentury z neurologii – 
(Urszula Fiszer, Jarosław Sławek, Stanisław Szlufik)  
 
13. Kalendarz wydarzeń neurologicznych w Polsce – czy możliwe jest uzgodnienie terminów – 
dyskusja  



14. Podanie prof. Ryszarda Podemskiego ws wsparcia przez PTN IV wydania Kompendium 
neurologii – uchwała ZG (Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz)  
15. Polscy neurolodzy na światowych kongresach – dlaczego tak mało prac? -                           
(Andrzej Potemkowski)  
 
 

Poddano pod głosowanie porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr 
1/09.03.2018) 
 

UCHWAŁA Nr 1/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 1 marca 2019 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany przez 

Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania w dniu 1.03.2019 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN z dn.28.06.2018r.  

UCHWAŁA Nr 2/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 28 września 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  28.09.2018 r. 2018 

 



W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __19_ 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 Archiwum PTN – kolejna próba uporządkowania. Prof. Przemysław Nowacki przedstawił 

bieżąca informacje na temat archiwizowania materiałów PTN. Zobowiązał się do uzyskania 

konkretnej oferty (zakres obowiązków, cena) biura, z którym rozmawiał wstępnie w kwestii 

archiwizacji materiałów PTN.  

 

UCHWAŁA Nr 3/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć bieżącą informację na 

temat uporządkowania archiwum PTN i zobowiązuje prof. Przemysława Nowackiego do dalszych 

działań na rzecz finalizacji procesu archiwizacji.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __19_ 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.  Stan osobowy PTN -aktualizacja (1.03.2019) oraz co zrobić, aby 
zwiększyć liczbę członków PTN. Informacja w sprawie rejestracji w KRS.  
 
Pani Beata Woltman przedstawiła dane na temat liczby członków PTN 
(załącznik 1)  
Rejestracja w KRS jest nadal w toku i nie została jeszcze zakończona. 
Prof. Ryglewicz zobowiązała się uzyskać informację z Izb Lekarskich na 
temat liczby neurologów w Polsce.  
Dyskutowano nad sposobami przyciągnięcia nowych członków do PTN.  

 

UCHWAŁA Nr 4/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie aktualizacji stanu członkostwa w Polskim Towarzystwie Neurologicznym  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację dotyczącą 



stanu członkostwa w PTN i opracować plan działań w sprawie zwiększenia członkostwa. 

 

  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 
 

Ad4. Informacja skarbnika PTN. Prof. Halina Bartosik-Psujek przedstawiła plan finansowy PTN na 

rok 2019 (załącznik 2) zwracając m.in. uwagę na planowane wydatki na rzecz agencji „PR-owej”. 

UCHWAŁA Nr 5/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie planu finansowego ZG PTN na rok 2019 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć plan finansowy na rok 

2019. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __19_ 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.7 (zmiana kolejności planu spotkania) 
 Sytuacja polskiej neurologii – podsumowanie dotychczasowych działań w 
ramach kampanii „Neurologia – bliżej niż myślisz” , podjęcie działań 
regionalnych (Konrad Rejdak oraz pani Brzozowska i współpracowniczki z 
ExpertPR).  

 

UCHWAŁA Nr 6/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie działań na rzecz promocji polskiej neurologii 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację nt. 

dotychczasowych działań w ramach kampanii „Neurologia – bliżej niż myślisz” i opracować 



program dalszych działań do akceptacji na kolejnym posiedzeniu ZG PTN 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

UCHWAŁA Nr 7/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przedłużenia współpracy z agencją ExpertPR do końca 2019 roku na 

dotychczasowych zasadach  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _18__ 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. 

Ad.5 Stan przygotowań i wstępny program VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN planowanej 

na 30.05-1.06.2019 r. w Łodzi przedstawił prof. Sławek.  

 

UCHWAŁA Nr 8/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie programu VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować wstępny 

program VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi (30.05 - 1.06.2019)  

Program zawarty jest w załączniku nr 3 do uchwały. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 



 

UCHWAŁA Nr 9/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie upoważnienia Prezydium ZG PTN do negocjacji i zawarcia umowy z Via Medica w 

sprawie organizacji  VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić Prezydium ZG PTN 

do negocjowania warunków i zawarcia umowy z Via Medica w sprawie organizacji VI Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi w dn. 30.05-01.06.2019r.  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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 Walne zebranie członków-delegatów PTN na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN 
planowanej na 30.05-1.06.2019 r. w Łodzi. 
Prof. Sławek uzasadnił potrzebę w/w zebrania delegatów, które może, np. uchwalić nadanie 
członkostwa honorowego PTN, które mogłoby być uroczyście wręczone na zjeździe PTN w Lublinie 
w 2020 roku.  
 

UCHWAŁA Nr 10/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 
w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zwołać nadzwyczajne Walne 

Zebranie Delegatów w trakcie VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN planowanej na 30.05-

1.06.2019 r. w Łodzi 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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 Propozycja zgłoszenia problemów polskiej neurologii do analizy NIK. 



Głos w dyskusji zabrało kilku uczestników zebrania, m.in. prof. Ryglewicz i doc. Sienkiewicz-Jarosz, 

którzy wskazywali na możliwe plusy i minusy zaangażowania NIK do rozwiazywania problemów 

polskiej neurologii.  
 

UCHWAŁA Nr 11/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie zgłoszenia problemów polskiej neurologii do analizy NIK 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia nie występować z 

wnioskiem do NIK o przeprowadzenie analizy przyczyn  problemów polskiej neurologii  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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 Komisja stypendialna PTN  
Prof. Fiszer poinformowała, że nie jest znikome zainteresowanie stypendiami PTN. 
Zaproponowano, aby informacje o możliwości uzyskania stypendium PTN rozpropagowywać 
na lokalnych zebraniach PTN i na spotkaniach ze studentami.  
 

Ad.15 (zmiana kolejności porządku obrad)  

Polscy neurolodzy na światowych kongresach – dlaczego tak mało prac? – problem 
przedstawił prof. Potemkowski.  
 

UCHWAŁA Nr 12/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie udziału polskich neurologów w międzynarodowych kongresach 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zapoznał się z informacją dotyczącą 

udziału polskich neurologów w 2018 roku w kongresach międzynarodowych AEN i ECTRIMS 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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 Szkoła jesienna i wiosenna dla młodych neurologów. 

Założenia organizacyjne i propozycje finansowania przedstawił prof. Sławek. 
 

UCHWAŁA Nr 13/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie Szkoły Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zorganizować szkołę 

jesienna Polskich Neurologów w dn. 11-12.10.2019 r. w Gdańsku 

  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 
 
Ad. 11 Programy lekowe w neurologii – podsumowanie konferencji i propozycje zmian – 
prof. Danuta Ryglewicz.  
 
  
  

UCHWAŁA Nr 14/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie powołania Zespołu PTN ds. programów lekowych w neurologii  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia powołać zespół ds. 

programów lekowych w neurologii w składzie: Prof. D. Ryglewicz, prof. A. Kułakowska, prof. A. 

Kostera-Pruszczyk, dr hab. D. Koziorowski 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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 (zmiana kolejności porządku zebrania) Kalendarz wydarzeń neurologicznych w Polsce 

– czy możliwe jest uzgodnienie terminów ?  

Odbyła się dyskusja uczestników, którzy doszli do wniosku, że na w/w kalendarz nie da się od 

górnie wpłynąć.  

 

Ad. 12  

Program szkoleniowy w ramach rezydentury z neurologii. Prof. Urszula Fiszer 
przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rezydentów, z której wynika, że 
największym wyzwaniem dla pracujących w oddziałach neurologii młodych lekarzy są 
bardzo ciężkie dyżury.  
 

 
Ad.14  Podanie prof. Ryszarda Podemskiego w sprawie wsparcia przez PTN IV wydania 
Kompendium neurologii. Problem zreferowali prof. Jarosław Sławek i doc. Sławomir 
Budrewicz. Ustalono, że PTN zakupi 200 egzemplarzy książki, które rozda w trakcie spotkań 
ze studentami w ramach akcji popularyzacji neurologii wśród studentów. Każdy egzemplarz 
powinien zawierać logo PTN.  

 

UCHWAŁA Nr 15/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie wsparcia przez PTN IV wydania Kompendium neurologii 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia udzielić wsparcia w 

wydaniu IV wydania Kompendium neurologii.   

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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.16 Wolne wnioski 

 

Ad. 16/1 Kurs Mayo Clinic w 2019 roku w Poznaniu. 



Prof. Sławek zreferował problem wsparcia finansowego dla zorganizowania kursu w dn. 12-

13.10.2019 r. w Poznaniu.  

UCHWAŁA Nr 16/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie wsparcia przez PTN organizacji kursu szkoleniowego „Mayo Clinic”  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia udzielić wsparcia 

finansowego na zorganizowanie kursu szkoleniowego „Mayo Clinic” w dn. 12-13.10.2018r. w 

Poznaniu  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 16/2 Objęcie patronatem PTN wydania Poradnika dla chorych na chorobę Parkinsona i 

ich rodzin. 

Problem zreferował prof. Sławek. Zobowiązano Prezydium ZG PTN do sprawdzenia wartości 

merytorycznej poradnika i o ile nie będzie w tej kwestii zastrzeżeń to PTN udzieli 

nieodpłatnie  patronatu.  

UCHWAŁA Nr 17/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie objęcia patronatem PTN wydania poradnika dla chorych na chorobę Parkinsona 

i ich rodzin  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego upoważnia Prezydium ZG PTN do 

nieodpłatnego udzielenia patronatu PTN dla wydania poradnika, po wcześniejszym 

sprawdzeniu jego poprawności merytorycznej.   

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 16/3  



Prof. Bartosik-Psujek zgłosiła wniosek finansowego wsparcia przez PTN współpracy z AGH 

mającej na celu dalsze rozwijanie rejestru chorych na stwardnienie rozsiane REJSM. 

Informację na temat przewidywanych wydatków przedstawił doc. W. Brola  - załącznik 3.  

 

UCHWAŁA Nr 18/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie finansowego wsparcia  współpracy z AGH mającej na celu rozwój rejestru 

chorych na stwardnienie rozsiane REJSM 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia udzielić wsparcia 

finansowego na rozwój rejestru chorych na stwardnienie rozsiane REJSM, w tym na opłacenie 

usług techniczno-informatycznych AGH.  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 16/4 

Prof. Sławek przedstawił problem nieadekwatnego do potrzeb przyznawania miejsc 

rezydenckich w neurologii i list zwierający wniosek o uznanie specjalizacji z neurologii za 

priorytetową, który chciałby skierować do MZ . 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 19/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie miejsc rezydenckich w neurologii 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zapoznał się z informacją dotyczącą 

liczby rezydentur z neurologii przyznanych w sesji wiosennej 2019 roku i postanawia 

upoważnić Prezesa ZG PTN do wystąpienia do MZ z wnioskiem o uznanie specjalizacji z 

neurologii za priorytetową.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

_____________________________ 

Prof.  Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr 1/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 1 marca 2019 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany 

przez Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania w dniu 1.03.2019 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 
 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

           Prezes ZG PTN 

 

 

_____________________________ 

Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 
 

 



 

 

UCHWAŁA Nr 2/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 28 września 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  28.09.2018 r.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __19_ 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. 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr 3/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć bieżącą 

informację na temat uporządkowania archiwum PTN i zobowiązuje prof. Przemysława 

Nowackiego do dalszych działań na rzecz finalizacji procesu archiwizacji.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __19_ 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. 
 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



UCHWAŁA Nr 4/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie aktualizacji stanu członkostwa w Polskim Towarzystwie Neurologicznym  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację 

dotyczącą stanu członkostwa w PTN i opracować plan działań w sprawie zwiększenia 

członkostwa. 

 

  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

 

 

UCHWAŁA Nr 5/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie planu finansowego ZG PTN na rok 2019 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć plan finansowy 

na rok 2019. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __19_ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

UCHWAŁA Nr 6/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie działań na rzecz promocji polskiej neurologii 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację nt. 

dotychczasowych działań w ramach kampanii „Neurologia – bliżej niż myślisz” i opracować 

program dalszych działań do akceptacji na kolejnym posiedzeniu ZG PTN 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przedłużenia współpracy z agencją ExpertPR do końca 2019 roku na 

dotychczasowych zasadach  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _18__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



UCHWAŁA Nr 8/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie programu VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować wstępny 

program VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi (30.05 - 1.06.2019)  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

                                                           UCHWAŁA Nr 9/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie upoważnienia Prezydium ZG PTN do negocjacji i zawarcia umowy z Via Medica w 

sprawie organizacji  VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić Prezydium ZG 

PTN do negocjowania warunków i zawarcia umowy z Via Medica w sprawie organizacji VI 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi w dn. 30.05-01.06.2019r.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



UCHWAŁA Nr 10/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 
w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zwołać nadzwyczajne 

Walne Zebranie Delegatów w trakcie VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN planowanej 

na 30.05-1.06.2019 r. w Łodzi 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



UCHWAŁA Nr 11/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie zgłoszenia problemów polskiej neurologii do analizy NIK 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia nie występować z 

wnioskiem do NIK o przeprowadzenie analizy przyczyn  problemów polskiej neurologii  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

UCHWAŁA Nr 12/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie udziału polskich neurologów w międzynarodowych kongresach 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zapoznał się z informacją dotyczącą 

udziału polskich neurologów w 2018 roku w kongresach międzynarodowych AEN i ECTRIMS 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

 

 

UCHWAŁA Nr 13/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie Szkoły Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zorganizować szkołę 

jesienna Polskich Neurologów w dn. 11-12.10.2019 r. w Gdańsku 

  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

 

UCHWAŁA Nr 14/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie powołania Zespołu PTN ds. programów lekowych w neurologii  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia powołać zespół ds. 

programów lekowych w neurologii w składzie: Prof. D. Ryglewicz, prof. A. Kułakowska, prof. A. 

Kostera-Pruszczyk, dr hab. D. Koziorowski 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

 

UCHWAŁA Nr 15/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie wsparcia przez PTN IV wydania Kompendium neurologii 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia udzielić wsparcia w 

wydania IV wydania Kompendium neurologii i zakupić 200 egzemplarzy książki. 

  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

 

UCHWAŁA Nr 16/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie wsparcia przez PTN organizacji kursu szkoleniowego „Mayo Clinic”  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia udzielić wsparcia 

finansowego na zorganizowanie kursu szkoleniowego „Mayo Clinic” w dn. 12-13.10.2018r. w 

Poznaniu  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

UCHWAŁA Nr 17/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie objęcia patronatem PTN wydania poradnika dla chorych na chorobę Parkinsona 

i ich rodzin  

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego upoważnia Prezydium ZG PTN do 

nieodpłatnego udzielenia patronatu PTN dla wydania poradnika, po wcześniejszym 

sprawdzeniu jego poprawności merytorycznej.   

W głosowaniu jawnym oddano: 

 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 

UCHWAŁA Nr 18/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie finansowego wsparcia  współpracy z AGH mającej na celu rozwój rejestru 

chorych na stwardnienie rozsiane REJSM 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia udzielić wsparcia 

finansowego na rozwój rejestru chorych na stwardnienie rozsiane REJSM, w tym na opłacenie 

usług techniczno-informatycznych AGH.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



UCHWAŁA Nr 19/01.03.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie miejsc rezydenckich w neurologii 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zapoznał się z informacją dotyczącą 

liczby rezydentur z neurologii przyznanych w sesji wiosennej 2019 roku i postanawia 

upoważnić Prezesa ZG PTN do wystąpienia do MZ z wnioskiem o uznanie specjalizacji z 

neurologii za priorytetową.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _19__ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. dr hab. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

 

 Prof. dr hab. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 



 
 


