11.06.2021r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, które miało
formę telekonferencji (stan epidemii COVID-19)
W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego, które z powodu epidemii COVID-19 miało formę
telekonferencji. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego prof. Jarosław Sławek,
który dokonał otwarcia posiedzenia.
Protokolantem posiedzenia została prof. Alina Kułakowska.
Sporządzono listę obecności uczestników posiedzenia- łącznie uczestniczyło 16 osób
uprawnionych do głosowania z głosem stanowiącym
Jarosław
Sławek
Konrad
Rejdak
Przemysław
Nowacki
Danuta
Ryglewicz
Urszula
Fiszer
Jacek
Rożniecki
Waldemar
Brola
Alina
Kułakowska
Sławomir
Budrewicz
Halina
Sienkiewicz-Jarosz
Halina
Bartosik- Psujek
Andrzej
Głąbiński
Dariusz
Koziorowski
Andrzej
Potemkowski
Anetta
Lasek – Bal
Julieta
Kozłowska-Staniczek

Punkt 1.
Prezes ZG PTN poprosił uczestników zebrania o zgodę na jego nagrywanie. Wszyscy
uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie spotkania (video nagranie).
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN
UCHWAŁA Nr 1/11.06.2021

ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO
Z DNIA 11 czerwca 2021 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 25 maja 2021 roku
W głosowaniu jawnym oddano:
1) za przyjęciem uchwały
2) przeciw przyjęciu uchwały
3) wstrzymało się

- 16 _ głosów
- _0__ głosów
- _0__ głosów

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż
uchwała została podjęta.
Punkt 3
Prof. Andrzej Potemkowski poinformował o przebiegu walnych zebrań w oddziałach
terenowych – do tej pory zebrania odbyły się we wszystkich oddziałach poza dolnośląskim,
w którym zebranie jest planowane w dniu 11,06.2021r.
Punkt 4 (pkt. 7 z planu zebrania)
Prof. Urszula Fiszer poinformowała o liczbie otrzymanych wniosków o nagrody PTN.
Ustalono, że przyznana zostanie 1 nagroda Prezesów PTN, 1 nagroda im. Wł. Jakimowicza i
prawdopodobnie kilka nagród im. J. Babińskiego (wpłynęło 6 wniosków). Komisja Nagród i
Stypendiów podejmie decyzję w tej kwestii po dokładnym sprawdzeniu wnioski pod
kątem formalnym i merytorycznym.
Punkt 5 (pkt 6 z planu zebrania)
Uczestnicy zebrania dyskutowali jakie zmiany zapisów w statucie PTN należy przygotować,
aby mogły być one przyjęte w trakcie walnego zgromadzenia delegatów we wrześniu
2021r. W szczególności zmiany miałyby na celu jednoznaczne ustalenie komu przysługuje
czynne i bierne prawo wyborcze władz oddziału terenowego PTN, kiedy wygasa
członkostwo w PTN w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej oraz gwarantowałyby
wpływ ZG PTN na sposób organizacji wyborów w oddziałach terenowych. Poproszono mec.
Izdebskiego, aby przygotował propozycje zmian w statucie na najbliższe posiedzenie ZG
PTN.
W trakcie dyskusji doc. Koziorowski zgłosił postulat, aby do oddziałów terenowych
odprowadzać więcej niż 50 % składki członkowskiej.
Punkt 6 (pkt 5 z planu zebrania)
Prof. Potemkowski zaprezentował program walnego zgromadzenia z poprzedniego zjazdu
PTN w Gdańsku (2017 rok) i zaproponował, aby program w 2021r był do niego zbliżony.

Prof. Sławek wyraził zdanie, że na zakończenie walnego zgromadzenie powinna odbyć się
dyskusja delegatów na temat działalności PTN. Prof. Potemkowski zwrócił uwagę, że walne
zgromadzenie musi przebiegać zgodnie z zaplanowanym programem i aby taka dyskusja
mogła się odbyć musi być uwzględniona w programie. Prof. Potemkowski podkreślił też, ze
w programie walnego zgromadzenia widnieją już punkty, takie jak dyskusja nad
sprawozdaniem ZG PTN i nad zmianami w statucie.
Ostatecznie ustalono, że prof. Potemkowski przygotuje na najbliższe zebranie ZG PTN
proponowany program walnego zgromadzenia delegatów z uwzględnieniem punktu
„Wolne wnioski i dyskusja nad przyszłością PTN”.
Prof. Kułakowska zaproponowała, aby walne zgromadzenie miało formę hybrydową, a nie
tylko wirtualną. Ostatecznie ustalono, że ZG PTN zwróci się do wybranych delegatów na
walne zgromadzenie PTN z zapytaniem czy przyjadą na zgromadzenie do Warszawy. ZG
PTN zadeklarował również, że pokryje koszty transportu, noclegu i kolacji w dniu walnego
zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 2/11.06.2021
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO
Z DNIA 11 czerwca 2021 ROKU
w sprawie organizacji walnego zgromadzenia delegatów PTN we wrześniu 2021 roku
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zwróci się do
wybranych delegatów na walne zgromadzenie PTN z zapytaniem czy przyjadą na walne
zgromadzenie do Warszawy. ZG PTN zadeklarował, że pokryje delegatom koszty
transportu, noclegu i kolacji w dniu walnego zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano:
1) za przyjęciem uchwały
2) przeciw przyjęciu uchwały
3) wstrzymało się

- 16 _ głosów
- _0__ głosów
- _0__ głosów

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż
uchwała została podjęta.
Punkt 7 (pkt 8 z planu zebrania)
Prof. Sławek poprosił o podanie nazwisk proponowanych kandydatów na członków
honorowych PTN. Żadne nazwiska nie zostały zgłoszone. Prof. Sławek poprosił o
przygotowanie propozycji kandydatur na najbliższe posiedzenie ZG PTN.
Punkt 8 (pkt 2 z planu zebrania)
Prof. Rejdak poinformował, że przygotowania do XXIV zjazdu PTN przebiegają planowo.

Prof. Rejdak zaproponował zorganizowanie przed zjazdem PTN sesji z udziałem organizacji
pacjenckich współpracujących z PTN – ostatecznej decyzji w tej kwestii nie podjęto.

Prof. Sławek poprosił, aby sekretarz przypomniał przewodniczącym sekcji PTN o złożeniu
sprawozdań z ich działalności i poinformował, że najbliższe zebranie ZG PTN odbędzie się w
dniu 09.07.2021r.

___________________________
Prof. Jarosław Sławek
Prezes ZG PTN

____________________________
Prof. Alina Kułakowska
Sekretarz ZG PTN

UCHWAŁA Nr 1/11.06.2021
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO
Z DNIA 11 czerwca 2021 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 25 maja 2021 roku

W głosowaniu jawnym oddano:
1) za przyjęciem uchwały
2) przeciw przyjęciu uchwały
3) wstrzymało się

- 16 _głosów
- _0__ głosów
- _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 2/11.06.2021
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO
Z DNIA 11 czerwca 2021 ROKU
w sprawie organizacji walnego zgromadzenia delegatów PTN we wrześniu 2021 roku
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zwróci się do wybranych
delegatów na walne zgromadzenie PTN z zapytaniem czy przyjadą na Walne Zgromadzenie
do Warszawy. ZG PTN zadeklarował, że pokryje delegatom koszty transportu, noclegu i kolacji
w dniu walnego zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano:
1) za przyjęciem uchwały
2) przeciw przyjęciu uchwały
3) wstrzymało się

- 16 _głosów
- _0__ głosów
- _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

