
                              27.11.2020 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 listopada 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. Alina Kułakowska.   
 
Sporządzono listę obecności uczestników posiedzenia- łącznie uczestniczyło 15 osób  uprawnionych do 
głosowania z głosem stanowiącym  
 

Jarosław Sławek 

Konrad Rejdak 

Andrzej  Potemkowski 

Danuta Ryglewicz 

Przemysław Nowacki 

Jacek  Rożniecki 

Waldemar Brola  

Alina Kułakowska  

Sławomir Budrewicz  

Halina Sienkiewicz-Jarosz  

Anna Członkowska 

Dariusz Koziorowski  

Anetta  Lasek-Bal 

Agnieszka  Słowik 

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 1/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 27 listopada 2020 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 27 marca 2020 roku 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - 15_ 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.  
Pani Beata Woltman przedstawiła dane na temat członkostwa i opłaty . 
 
Punkt 4. 
Prof. Konrad Rejdak omówił przygotowania do XXIV Zjazdu PTN w Lublinie przeniesionego  na wrzesień 
2021 roku.  
Dyskutowano możliwość organizacji zjazdu w formie hybrydowej – ostateczna decyzja w tej kwestii 
zostanie podjęta w maju 2021 roku.  
Uzgodniono, ze należy zarezerwować obiekt na zjazd, ale pod warunkiem, ze gdyby z przyczyn 
niezależnych od PTN (np. decyzje rządu), nie można było zorganizować zjazdu to PTN nie ponosi 
konsekwencji finansowych.   
Punkt 5. 
Prof. Alina Kułakowska  - przestawiła komu Prezydium ZG PTN przyznało patronaty od czasu ostatniego 
zebrania ZG PTN: kampania „Badam się – bo chce żyć”, Akademia młodego SM-ologa, XI Warszawskie 
Seminarium Neurourologii (patronat odpłatny), konferencja studencka „Im gona be a scientist”.  
Poddano pod glosowanie przyznanie patronatu PTN dla „VII Zabrzańskich Dni Neurologii”  
 

UCHWAŁA Nr 2/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 27 listopada 2020 ROKU 

w sprawie przyznania nieodpłatnego patronatu dla „VII Zabrzańskich Dni Neurologii” 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyznać nieodpłatny patronat dla 

„VII Zabrzańskich Dni Neurologii” 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15__ 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. 



 
Następnie dyskutowano kwestie współpracy z EAN przy okazji zjazdu EAN w czerwcu 2021 roku na 
zasadzie wzajemnej promocji EAN i PTN. Ustalono, że warto podjąć taka współprace i dobrze byłoby 
wyprodukować krótki film promujący PTN. Ustalono, że sekretarz ZG PTN skontaktuje się w tej kwestii z 
EAN.  
 
Punkt 6. 
Mec. Konrad Izdebski (zastąpił Mec. Inge Czech)  z kancelarii prawnej dr Kossakowskiego poinformował, 
że w razie dalszego trwania pandemii wybory w oddziałach terenowych PTN można będzie 
przeprowadzić on-line. 
Poinformował też, ze zmiany w statucie (przedłużenie kadencji obecnego ZG PTN) podjęte na ostatnim 
walnym zgromadzeniu delegatów są już wpisane do KRS. 
Poinformował również, że Sekcja SM i Neuroimmunologii posiada już zgodnie z prawem osobowość 
prawna i może prowadzić działalność gospodarczą. 
 
Mecenas zwrócił się z zapytaniem do ZG PTN czy wpisać PTN do rejestru przedsiębiorców.  Ustalono, że 
mecenas sprawdzi czy inne towarzystwa naukowe lekarskie są wpisane do tego rejestru i następnie 
zostanie podjęta decyzja w tej kwestii.  
 
Punkt 7.  
Dyskutowano kwestię listu napisanego przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
nt.  stosowania trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru mózgu (w załączeniu). 
Prof. Agnieszka Słowik poinformowała, że za pomocą trombektomii jest leczonych w Polsce ok. 3,2 % 
udarów niedokrwiennych (ok. 200 zabiegów miesięcznie) – co jest dobrym wskaźnikiem. Pilotaż 
ministerialny  trombektomii mechanicznej w udarze mózgu został przedłużony do końca 2022 roku. 
Zdaniem Konsultanta Krajowego i ZG PTN w chwili obecnej dalsze zwiększanie liczby ośrodków nie jest 
zasadne.   
Przedstawiciele Sekcji Chorób Naczyniowych PTN poinformowali, że sekcja napisała pismo do MZ 
prostujące informacje przedstawione przez kardiologów (w załączeniu). Ustalono, że ZG PTN i 
Konsultant krajowy także napiszą w tej kwestii do MZ wspierając Sekcję chorób naczyniowych PTN.  
 

UCHWAŁA Nr 3/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie zajęcia stanowiska przez ZG PTN w kwestii leczenia udaru mózgu za pomocą trombektomii 

mechanicznej, wobec uwag zgłoszonych przez Polskie Towarzystwo kardiologiczne do MZ 

 

ZG PTN upoważnia Prezesa Prof. Jarosława Sławka do zajęcia w/w kwestii stanowiska w imieniu ZG PTN i 

przesłanie go na piśmie do Ministerstwa Zdrowia.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15_ 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 8. 
 
Przegłosowanie aneksu do umowy do dnia 31.03.2021  

  

UCHWAŁA Nr 4/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 27 listopada 2020 ROKU 

w sprawie podpisania Aneksu do umowy w sprawie przygotowania „Stan polskiej neurologii i 

kierunki jej rozwoju w polskim systemie ochrony zdrowia” 

  

ZG PTN upoważnia Prezydium ZG PTN do podpisania Aneksu do umowy w sprawie przygotowania 

„Strategii dla polskiej neurologii” wydłużający termin realizacji tego projektu do 31.03.2021 roku. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15__ 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.  
Następnie odbyła się ok. 3 godzinna dyskusja nad założeniami projektu Stan polskiej neurologii i 
kierunki jej rozwoju w polskim systemie ochrony zdrowia, który przedstawiali dr Małgorzata Gałązka-
Sobotka i dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Łazarskiego.   
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

Prof. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

____________________________  

Prof. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr 1/27.11..2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 27 listopada 2020 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 5 maja 2020 roku  

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - 15__ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - _0__ głosów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Jarosław Sławek 

Prezes ZG PTN 

____________________________  

Prof. Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 



UCHWAŁA Nr 2/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 27 listopada 2020 ROKU 

w sprawie przyznania nieodpłatnego patronatu dla „VII Zabrzańskich Dni Neurologii” 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyznać nieodpłatny 

patronat dla „VII Zabrzańskich Dni Neurologii” 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15 __ 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 3/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie zajęcia stanowiska przez ZG PTN w kwestii leczenia udaru mózgu za pomocą 

trombektomii mechanicznej, wobec uwag zgłoszonych przez Polskie Towarzystwo 

Kardiologiczne do MZ 

 

ZG PTN upoważnia Prezesa Prof. Jarosława Sławka do zajęcia w/w kwestii stanowiska w 

imieniu ZG PTN i przesłanie go na piśmie do Ministerstwa Zdrowia.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15__ 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 4/27.11.2020 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 27 listopada 2020 ROKU 

w sprawie podpisania Aneksu do umowy w sprawie przygotowania „Strategii dla polskiej 

neurologii”  

ZG PTN upoważnia Prezydium ZG PTN do podpisania Aneksu do umowy w sprawie 

przygotowania „Strategii dla polskiej neurologii” wydłużający termin realizacji tego projektu 

do 31.03.2021 roku. 

 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - _15__ 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 
 

 

 

 

 

 

 


