
 
 

                              27.03.2020 r. 
 
 

P R O T O K Ó Ł   
 
 

z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, które miało formę 
telekonferencji (stan epidemii COVID-19) 

 
 
W dniu 27 marca 2020 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. A. Kułakowska.   
 
Sporządzono listę obecności uczestników posiedzenia- łącznie uczestniczyło 16 osób 
uprawnionych do głosowania z głosem stanowiącym:  
 
Prof. Jarosław Sławek 
Prof. Alina Kułakowska 
Prof. Halina Bartosik - Psujek 
Prof. Danuta Ryglewicz 
Prof. Anna Członkowska 
Prof. Konrad Rejdak 
Prof. Andrzej Potemkowski 
Prof. Przemysław Nowacki  
Prof. Halina Sienkiewicz – Jarosz 
Prof. Andrzej Głąbiński 
Prof. Waldemar Brola 
Prof. Sławomir Budrewicz 
Prof. Dariusz Koziorowski 
Prof. Jacek Rożniecki 
Prof. Urszula Fiszer 
Dr med. Julietta Kozłowska Staniczek 
 
 
 

Prezes ZG PTN poprosił uczestników zebrania o zgodę na jego nagrywanie. Wszyscy uczestnicy 
wyrazili zgodę na nagrywanie spotkania (videonagranie). 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN  

 

UCHWAŁA Nr 1/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 



Z DNIA 31 stycznia2020 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 22 listopada 2019 roku 

 

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. 
 
 
Punkt 3  
Prof. J. Sławek poprosił o przedyskutowanie możliwości zorganizowania, w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej,  XXIV Zjazdu PTN w Lublinie zaplanowanego w dn. 23-26 września 2020r.            
i przeprowadzenia walnych zebrań oraz wyboru nowych władz towarzystwa w oddziałach 
terenowych PTN. Poinformował też, że obecnie obowiązujący statut PTN nie przewiduje 
możliwości zdalnego głosowania w wyborach władz towarzystwa.  
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania po kolei wypowiedzieli się pozytywnie na temat 
potencjalnego przeniesienia zjazdu na rok 2021. Padła propozycja przeniesienia na maj 2021r lub 
na wrzesień 2021r. Ustalono, że prof. K. Rejdak zorientuje się jaka jest możliwość zarezerwowania 
obiektu w Lublinie na zorganizowanie zjazdu w 2021 roku.  

 

UCHWAŁA Nr 2/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie zmiany terminu XXIV Zajazdu PTN 

 

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

postanawia przenieść organizacje XXIV Zjazdu PTN na 2021 rok, oznacza to odpowiednie 

przedłużenie kadencji ZG PTN i zarządów oddziałów terenowych 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. 
 



 
Punkt 4.  
Prof. Sławek poinformował, że zmienił się drugi redaktor portalu neuroedu.pl: doc. Mariusza 
Siemińskiego zastąpił na tym stanowisku dr Jan Mejnartowicz (konsultant wojewódzki w woj. 
lubuskim).  
Prof. Sławek poinformował też, że neuroedu.pl organizuje cykl webinariów poświęconych 
edukacji neurologicznej w okresie epidemii COVID-19. Webinaria będą się odbywały 2 razy             
w tygodniu (środy i piątki).  
 

Punkt 5 
Polski Przegląd Neurologiczny.  
Prof. Sławek poinformował, że Via Medica zaproponowała zwiększenie zapłaty dla PTN za 
wydawanie Polskiego Przeglądu Neurologicznego z 35 tys. zł rocznie do 50 tys. zł rocznie. 
Via Medica zamierza także wydawać czasopismo w języku polskim (jak dotychczas) i jednocześnie 
równolegle w języku angielskim, co miałoby na celu uzyskanie punktacji ministerialnej.  
Prof. S. Budrewicz zaapelował o nadsyłanie prac do Polskiego Przeglądu Neurologicznego. 
Poinformował, że zwróci się do Konsultant Krajowej, aby poinformowała szkolących się lekarzy,           
że publikacje Polskiego Przeglądu Neurologicznego są wykorzystywane przy układaniu pytań na 
egzamin specjalizacyjny.  
 
Punkt 6 
Neurologia i Neurochirurgia Polska 
Prof. Sławek poinformował, że do redakcji wpływają prace z coraz lepszych ośrodków, co rokuje 
dalszym wzrostem IF. Poruszył role autocytowań. Zachęcił do publikowania tzw. „Editorials”.  
 
Punkt 7 
Szkoła młodych neurologów 
Prof. Sławek poinformował, że odbyły się już 2 edycje (jesienna 2019 i wiosenna 2020). Obie 
cieszyły się bardzo dobrym odbiorem przez uczestników.  
 
Punkt 8 
Prof. Bartosik-Psujek (skarbnik ZG PTN) poruszyła problem opodatkowania nagród i stypendiów 
wypłacanych przez ZG PTN.  
 

UCHWAŁA Nr 3/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

W sprawie opodatkowania nagród i stypendiów wypłacanych przez PTN  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanowił, że wartości stypendiów           

i nagród przyznawanych przez PTN, wymienione w regulaminach tych nagród są to kwoty netto 

(zaliczkę na podatek dochodowy odprowadza 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. 

 

Punkt 9 

Współpraca z Expert PR  

Prof. Sławek przypomniał, że ZG PTN podjął decyzję o przedłużeniu współpracy z Expert PR             

w formule „event-owej”, ale umowa z agencją nie została jeszcze podpisana. 

Prof. Rejdak i prof. Bartosik-Psujek zgłosili, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczna 

wiele z wydarzeń neurologicznych planowanych w roku 2020 nie odbędzie się, więc należałoby 

zweryfikować zadania dla Expert PR, a  tym samym opłaty dla agencji.  

Prof. Nowacki wyraził krytyczną opinie na temat kontynuacji współpracy z agencja PR – 

powiedział, że jest przeciwny zatrudnianiu takiej agencji. 

Prof. Rejdak i prof. Kułakowska stwierdzili, że ich zdaniem taka współpraca jest konieczna, aby 

informacje na temat roli i znaczenia neurologii mogły dotrzeć do świadomości społeczeństwa.  

 

Punkt 10 

Współpraca z „Łazarskim” – opracowanie raportu o stanie polskiej neurologii. 

prof. Sławek zaapelował o współpracę z Instytutem Łazarskiego i wypracowanie najwłaściwszych 

naszym zdaniem modelów opieki neurologicznej w różnych chorobach układu nerwowego.  

Prof. Rejdak i prof. Bartosik-Psujek zaapelowali, aby pracownicy Instytutu Łazarskiego zwracali się 

do członków „grup roboczych” z konkretnymi zapytaniami, abyśmy wiedzieli jakich informacji ze 

strony neurologów potrzebują.  
 
Punkt 11 
Nowa ordynacja wyborcza władz PTN 
 
Prof. Sławek zwrócił się do ZG PTN z zapytaniem czy widzi on potrzebę zmiany ordynacji 
wyborczej władz PTN, a konkretnie zastąpienia wyborów pośrednich ZG PTN wyborami 
bezpośrednimi.  
Rozgorzała dyskusja na ten temat. Prof. Sławek optował za wyborami bezpośrednimi, ale 
większość uczestników zebrania (prof. Rejdak, prof. Kułakowska, prof. Głąbiński) była sceptyczna 
w tym względzie. Zgłaszali oni  obawy, że w wy borach bezpośrednich do ZG PTN mogą zostać 
wybrane „przypadkowe osoby”, nie zdające sobie sprawy z roli ZG PTN i jego zadań. Prof. Rejdak 
proponował ewentualnie wprowadzenie parytetów, np. dla rezydentów i lekarzy z ośrodków 
nieuniwersyteckich. 
Ostatecznie nie osiągnięto konsensusu i zdecydowano o przesunięciu dalszej dyskusji na ten 
temat na termin późniejszy.  
 
Punkt 12 
Prof. Bartosik-Psujek poinformowała, że oddziały terenowe PTN powinny prowadzić 
profesjonalną księgowość, ale większość z nich tego nie robi. Biuro rachunkowe ZG PTN 
zaproponowało, że może rozliczać oddziały terenowe pod warunkiem, że z taką prośbą do niego 
wystąpią. 
Prof. Bartosik-Psujek zobowiązała się, że wyśle informacje o bieżących rozliczeniach oddziałów do 
ich przewodniczących.  
 
Punkt 13 



Prof. Fiszer zwróciła się z zapytaniem co zrobić ze stypendiami  przyznanymi na EAN 2020, który 
to zjazd, w związku z epidemia COVID-19, odbędzie się tylko w formie elektronicznej. 
Zdecydowano, że zostaną one przesunięte na rok 2021, na udział w EAN 2021.   
 

UCHWAŁA Nr 4/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

W sprawie stypendiów przyznanych na udział w EAN 2020 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przesunąć wypłatę 

stypendiów przyznanych na udział w EAN 2020, na rok 2021 z ich przeznaczeniem na udział w 

EAN 2021.  

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. 

 

Punkt 14  

Pani B. Woltman poinformowała, że wpłynął wniosek firmy 90 consulting o przyznanie 

odpłatnego patronatu PTN dla kampanii edukacyjnej skierowanej do neurologów n.t COVID-19.  

Ustalono, że prof. Kułakowska prześle ten wniosek do członków Prezydium ZG PTN z prośbą o 

głosowanie.  

 

 

 

___________________________ 

Prof. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

_____________________________ 

Prof. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 
 
   

 

 

 

 
 



 

UCHWAŁA Nr 1/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 31 stycznia2020 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 22 listopada 2019 roku 

 

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 2/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie zmiany terminu XXIV Zajazdu PTN 

 

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia 

przenieść organizacje XXIV Zjazdu PTN na 2021 rok, oznacza to odpowiednie przedłużenie kadencji ZG 

PTN i zarządów oddziałów terenowych 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 3/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

W sprawie opodatkowania nagród i stypendiów wypłacanych przez PTN  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanowił, że wartości stypendiów i nagród 

przyznawanych przez PTN, wymienione w regulaminach tych nagród są to kwoty netto (zaliczkę na 

podatek dochodowy odprowadza 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 4/27.03.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

W sprawie stypendiów przyznanych na udział w EAN 2020 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przesunąć wypłatę stypendiów 

przyznanych na udział w EAN 2020, na rok 2021 z ich przeznaczeniem na udział w EAN 2021.  

 

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 
 



 

 


