
  Warszawa, 22.11. 2019 r. 
 

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

 
W dniu 22 listopada 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- 16 osób uprawnionych do głosowania 
z głosem stanowiącym- lista obecności w załączeniu 
 
Następnie Prezes Zarządu Głównego przedstawił zaplanowany porządek obrad:  
Plan zebrania ZG PTN 22.11.2019, godz. 9.00-12.00 
 
1. Spotkanie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Neurologii- plan dla neurologii w 
obecnej kadencji i współpraca z PTN - prof. Agnieszka Słowik - 30 min + 20 min dyskusji 
 
2. Aktualny stan finansowy i osobowy PTN (prof. Halina Bartosik-Psujek, P. Beata Woltman) - 
10 min 
 
2. XXIV Zjazd PTN w Lublinie - aktualna informacja nt. przygotowań - prof. Konrad Rejdak - 20 
min 
 
3. Komisja Nagród - kalendarium zgłaszania nagród na zjazd PTN w Lublinie - prof. Andrzej 
Głąbiński, prof. Urszula Fiszer, prof. Halina Bartosik-Psujek - 10 min 
 
4. Archiwum PTN - jaki jest postęp prac i propozycje do uchwalenia przez ZG PTN - prof. 
Przemysław Nowacki - 15 min 
 
5. Polski Przegląd Neurologiczny i Neurologia Neurochirurgia Polska - aktualne problemy 
redaktorów naczelnych: prof. Sławomir Budrewicz, prof. Jarosław Sławek - 15 min 
 
6. ExpertPR co dalej z kampanią promocyjną neurologii i PTN? - prof. Jarosław Sławek, prof. 
Konrad Rejdak - 15 min 
 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - prof. Alina Kułakowska 
 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00-17.00 Szkolenie (szczegółowy program w załączeniu) 
Poddano pod głosowanie porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr 
1/22.11.2019) 
 
 



UCHWAŁA Nr 1/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 22 listopada 2019 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany 

przez Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania w dniu 30.05.2019 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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. 

 
Ad1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN (J. Sławek, A. Kułakowska)  

UCHWAŁA Nr 2/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

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 11.10. 2019 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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. 
 
1. Spotkanie z Konsultantem Krajowym ds. neurologii prof. Agnieszka Słowik. 
Omawiano problemy kadrowe polskiej neurologii i sposoby przyciągnięcia rezydentów. Prof. 
Słowik opowiedziała o krakowskiej inicjatywie „dni otwartych” w klinice Neurologii UJ. 
Zaproponowano, aby zabiegać o obecność pytań z neurologii na LEK i uznanie neurologii za 
specjalizacje priorytetową. Poruszono temat zamykanych oddziałów neurologicznych i 
trudną sytuację neurologów w SOR, którzy stali się wedle ustawy tzw. lekarzami systemu.  



Prof. Słowik zaproponowała, aby członkowie PTN i konsultant krajowy udający się do MZ, 
NFZ i innych urzędów w sprawach „polskiej neurologii” mieli zwrot kosztów delegacji z 
funduszy PTN.  

 

UCHWAŁA  Nr 3/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie zwrotu kosztów delegacji z funduszy PTN dla członków PTN udających się do 

instytucji, takich jak MZ i NFZ,  celem reprezentowania interesów PTN 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zwracać koszty delegacji z 

funduszy PTN dla członków PTN reprezentujących interesy PTN na spotkaniach w instytucjach 

państwowych, takich jak MZ, NFZ itp. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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. 
 

2. XXIV Zjazd PTN w Lublinie – aktualna informacja na temat przygotowań. Przedstawił Prof. 
Konrad  Rejdak (załącznik 1 – prezentacja prof. Rejdaka)  
Zjazd odbędzie się w dn. 23-26.09.2020 r. w Lublinie. Organizatorem będzie Termedia – 
umowa jest w trakcie przygotowywania. Ustalono, że Sekcje PTN powołają komisje 
kwalifikujące doniesienia zjazdowe. Abstrakty z doniesień naukowych ustnych i plakatowych 
zostaną opublikowane w suplemencie Polskiego Przeglądu Neurologicznego. 
 
3. Wyznaczenie terminów zebrań oddziałów regionalnych PTN, przesłania sprawozdań i zasady 
wyboru delegatów na zjazd PTN, raporty z działalności sekcji PTN. Propozycje przedstawił prof. 
A, Potemkowski. 
Ustalono, że 1 delegat będzie wybierany na 15 aktywnych członków w oddziale terenowym. 
Aktywny członek to członek, który opłaci składkę członkowską do 31.03.2020 r. 
Ustalono, że zebrania wyborcze oddziałów terenowych powinny się odbyć nie później niż 
23.06.2020r. (tzn. min na 3 m-ce przed Zjazdem PTN), a w praktyce najlepiej by odbyły się nie 
później niż 14.06.2020r. 
 

UCHWAŁA  Nr 4/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na XXIV Zjazd PTN w Lublinie 

 



Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia, aby w oddziałach 

terenowych wybrano 1 delegata na 15 aktywnych (tzn. takich którzy opłacą składkę 

członkowską do 31.03.2010r.) członków PTN. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15__ 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. 
 

4. Prof. P. Nowacki przedstawił aktualny stan zaawansowania porządkowania archiwum PTN. 
Dyskutowano na temat cyfryzacji archiwum, która ułatwiłaby korzystanie z jego zasobów oraz 
na temat przyszłej lokalizacji archiwum – jedną z propozycji była siedziba Via Medici. 
 
5. ExpertPR co dalej z kampanią promocyjną neurologii i PTN ? 
 
Prof. Sławek omówił koszty finansowe kampanii. Mimo stosunkowo wysokich kosztów 
zdecydowano o konieczności kontynuowania działań PR na rzecz polskiej neurologii. 
Upoważniono Prezydium ZG PTN do negocjowania ceny usług z ExpertPR. Ustalono, że jeżeli 
nie uda się wynegocjować obniżenia kosztów to zostanie rozpisany konkurs na wyłonienie 
nowej agencji PR. 

 

UCHWAŁA Nr 5/22.11.2019 

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie kampanii promocyjnej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić Prezydium ZG 

PTN do negocjacji z ExpertPR celem obniżenia kosztów kampanii promocyjnej neurologii i PTN 

 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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. 

 

 
6. Aktualny stan członkostwa w PTN przedstawiła p. Beata Woltman. 01.11.2019r. było 1154 
aktywnych członków PTN. Załącznik 2 – prezentacja p. B. Woltman 
Dyskutowano o sposobach zwiększenia członkostwa w PTN. Zaproponowano, aby wydrukować 



certyfikaty przynależności do PTN, które członek mógłby np. umieścić w swoim gabinecie i 
znaczki PTN, np. wpinane w klapę marynarki. 
 
Aktualny stan finansów PTN przedstawiła pani prof. H. Bartosik-Psujek.  
 
W tym momencie do grona zebranych dołączyła p. prof. Halina Sienkiewicz 
Jarosz – od tej chwili uprawnionych do głosowania było 17 członków. 
 
7. Aktualne problemy redaktorów naczelnych Polskiego Przeglądu 
Neurologicznego i Neurologii i Neurochirurgii Polskiej.  
Doc. S. Budrewicz poinformował, że Polski Przegląd Neurologiczny utracił 
punktacje i boryka się z niedoborem napływających manuskryptów. 
Zaproponowano aby podjąć działania zmierzające do wejścia do bazy Scopus. 
Prof. J. Sławek zachęcał do nadsyłania prac do Neurol Neurochir Pol i 
recenzowania prac.  
 
8. Prof. A. Kułakowska poinformowała, ze do PTN wpłynęło zaproszenie do 
udziału w Konferencji „Agencja Badań Medycznych – nowe możliwości 
rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu”, która odbędzie się w dn. 
04.12.2019r. w Warszawie. Upoważniono prof. K. Rejdaka do reprezentowania 
PTN na tym wydarzeniu.  
 
 

UCHWAŁA Nr 6/22.11.2019 

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie udziału w konferencji Agencja Badań Medycznych w dn. 04.12.2019r.  

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić prof. Konrada 
Rejdaka do reprezentowania PTN na konferencji „Agencja Badań Medycznych – nowe 
możliwości rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu” ”, która odbędzie się w dn. 
04.12.2019r. w Warszawie.  

 

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. 

 

9. Doc. Koziorowski zaprosił wszystkich chętnych do udziału w najbliższym  seminarium Kliniki 

Neurologii na Bródnie.  

 

10. Prof. Sławek poinformował, że najbliższe posiedzenia ZG PTN odbędą się w dniach : 



31.01.2020; 20.03.2020; 08.05.2020.  

 

11. Po przerwie na lunch, o godz. 13.00 rozpoczęło się szkolenie „Neurologia priorytetem 

zdrowotnym” prowadzone przez ekspertów Instytutu Ochrony Zdrowia.- program w załączeniu 

– załącznik 3 

 
 

 

___________________________ 

Prof. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

_____________________________ 

Prof. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCHWAŁA Nr 1/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 22 listopada 2019 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany 

przez Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania w dniu 30.05.2019 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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 2/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

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 11.10. 2019 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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 3/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie zwrotu kosztów delegacji z funduszy PTN dla członków PTN udających się do 

instytucji, takich jak MZ i NFZ, celem reprezentowania interesów PTN 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zwracać koszty delegacji 

z funduszy PTN dla członków PTN reprezentujących interesy PTN na spotkaniach w 

instytucjach państwowych, takich jak MZ, NFZ itp.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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 4/22.11.2019 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na XXIV Zjazd PTN w Lublinie  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia, aby w oddziałach 

terenowych wybrano 1 delegata na 15 aktywnych (tzn. takich którzy opłacą składkę 

członkowską do 31.03.2010r.) członków PTN. 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15__ 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. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

_____________________________ 

Prof. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 



UCHWAŁA Nr 5/22.11.2019 

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie kampanii promocyjnej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić Prezydium ZG 

PTN do negocjacji z ExpertPR celem obniżenia kosztów kampanii promocyjnej neurologii i 

PTN 

 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _16__ 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 6/22.11.2019 

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie udziału w konferencji Agencja Badań Medycznych w dn. 04.12.2019r.  

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić prof. Konrada 
Rejdaka do reprezentowania PTN na konferencji „Agencja Badań Medycznych – nowe 
możliwości rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu” ”, która odbędzie się w dn. 
04.12.2019r. w Warszawie.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

_____________________________ 

Prof. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 

 
 
 


