
Warszawa, 28.09. 2018r. 
 

P R O T O K Ó Ł   

z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
 
W dniu 28 września 2018 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- 15 osób uprawnionych do głosowania 
z głosem stanowiącym- lista obecności w załączeniu. 
 
Następnie Prezes Zarządu Głównego przedstawił zaplanowany porządek obrad:  
Program spotkania:  
1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN – 5 min  
2. Informacja bieżąca – stan liczbowy PTN, mechanizmy komunikacji z członkami, nowe 
modalności w serwisach internetowych PTN (giełda pracy) oraz nowa szata graficzna 
serwisów – Beata Woltman, Jarosław Sławek – 10 min  
3. Trombektomia mechaniczna w leczeniu udaru mózgu i inne sprawy związane z neurologią 
(kształcenie) – po spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia oraz dyskusja na temat dalszych 
działań – Danuta Ryglewicz, Jarosław Sławek - 30 min  
4. Promocja neurologii i PTN – ramowy plan działań, - Konrad Rejdak, Firma Expertpr – 30 
min  
5. Sekcja Młodych Neurologów PTN – prezentacja i plany działania  
– Stanisław Szlufik, Jarosław Sławek, Konrad Rejdak – 15 min  
6. Aneks do umów z redaktorami Neurologii i Neurochirurgii Polskiej  
– Alina Kułakowska, Halina Bartosik-Psujek – 5 min  
7. Stan finansowy PTN i propozycja dywersyfikacji środków  
– Halina Bartosik-Psujek, Jarosław Sławek – 15 min  
8. Neurologia Neurochirurgia Polska – aktualna informacja  
– Jarosław Sławek – 10 min  
9. Stan przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi  
– Jarosław Sławek, Mira Ignatowicz (Via Medica) -10 min  
10. Archiwum PTN- co nowego? - Przemysław Nowacki – 10 min  
11. Sprawy różne - 10 min 
 
oraz zaproponował włączenie dodatkowego punktu obrad dotyczącego kwestii przyznawania 
patronatu PTN. 
 
Poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z dołączonym punktem o przyznawaniu 
patronatu PTN. Porządek został przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr 1/28.09.2018) 
 

     



 

UCHWAŁA Nr 1/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 28 września 2018 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany 

przez Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania w dniu 28.09.2018 

 

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. 

 
Ad1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG PTN  

UCHWAŁA Nr 2/28.09.2018 

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 11 maja 2018. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __15_ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - 0___ głosów 

0 

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 

 

 

 

 
 



Ad2. Członkostwo w PTN, zmiany w serwisach internetowych PTN - 
informacja bieżąca. Pani Beata Woltman przedstawiła informacje o liczbie 
członków i stanie opłaconych składek (prezentacja w załączeniu). 
Następnie pan Prof. Sławek mówił o projekcie nowej strony internetowej 
PTN. Poinformował o uruchomieniu „giełdy pracy” na stronie PTN. 
Podkreślił znaczenie Neurokuriera jako źródła  bieżących informacji z 
działalności PTN – prezentacja prof. Sławka w załączeniu.  

 

 
Ad3. Trombektomia mechaniczna w leczeniu udaru mózgu i inne sprawy związane z 
neurologią (kształcenie) – po spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia.  Prof. Sławek 
poinformował, że wraz z prof. Ryglewicz spotkali się z ministrem zdrowia prof. 
Szumowskim, który wyznaczył 7 ośrodków do pilotażu trombectomii mechanicznej jako 
metody leczenia udaru mózgu. Podkreślił, ze w kraju do wykonywania procedury jest 
gotowych ponad 20 ośrodków, a trombectomia ma potwierdzona skuteczność w leczeniu 
udaru niedokrwiennego, więc pilotaż nie ma sensu. ZGPTN postanowił upoważnić prof. 
Sławka do wydania w tej sprawie oświadczenia w imieniu ZG PTN – treść oświadczenia w 
załączeniu.  

 

 

UCHWAŁA Nr 3/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić prof. Sławka do 

wydania oświadczenia w imieniu ZGPTN w sprawie planowanego przez MZ pilotażu oceniającego 

zastosowanie trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru mózgu.  

 

  

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. 

 
 
Ad4. Promocja neurologii jako atrakcyjnej specjalizacji i PTN – ramowy 
plan działań. 
Prof. Rejdak poinformował o rozmowach z TVP Lublin i o planach 
nagrania spotu reklamowego promującego PTN oraz neurologie jako 
specjalność medyczną. Prof. Sławek poinformował o rozmowach z 
agencja „PR” „Expert&Farmakoncept”. Przedstawicielki agencji panie 
Brzozowska i Matusiak przedstawiły wstępne założenia kampanii 
mającej na celu wzmocnienie pozycji PTN, popularyzowanie neurologii 
w społeczeństwie i wśród studentów medycyny. Zaproponowały 



wykorzystanie w tym celu tegorocznego jubileuszu PTN.  

 

UCHWAŁA Nr 4/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie kontynuacji działań mających na celu promocję specjalizacji z neurologii i PTN 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia kontynuować działania na 

rzecz promocji specjalizacji z neurologii i PTN 

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. 

 
Ad5.  Sekcja Młodych Neurologów PTN – prezentacja i plany 
działania. 
Plany działania sekcji przedstawił jej przewodniczący dr Stanisław 
Szuflik – prezentacja w załączeniu.   

 

 

Ad 6. Aneks do umów z redaktorami Neurologii i Neurochirurgii Polskiej 
dotyczący kwoty wynagrodzenia (zmiana zapisu z „brutto” na „netto”).   

  
 

UCHWAŁA Nr 5/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 
w sprawie aneksu do umów z redaktorami Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, zmieniająca 

uchwały 11/24.11.2018 i 12/24.11.2018  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować aneksy umów 

z redaktorami Neurologii i Neurochirurgii Polskiej.  

Aneksy zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały 5/28.09.2018 

 

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. 

 
Ad 7. Stan finansowy PTN przedstawiła skarbnik ZG PTN prof. 
Bartosik-Psujek. 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie dywersyfikacji środków PTN (założenie kont terminowych w dwóch różnych 

bankach)  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć sprawozdanie ze 

stanu finansowego PTN i podejmuje decyzję o założeniu lokat terminowych w dwóch różnych 

bankach. 

 

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. 
 

 
 
Ad8.  Neurologia Neurochirurgia Polska – aktualna informacja 
została przedstawiona przez prof. Sławka : aktualny IF= 0,81, 
Citation Score 0,96.   
 

Ad 9. Stan przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w 
Łodzi przedstawił prof. Sławek.  
 
 

UCHWAŁA Nr 7/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi 

 



Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację na 

temat przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN, która odbędzie się w 2019 

roku w Łodzi.  

  

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. 

 
 
Ad 10.  Archiwum PTN- co nowego?  
 
W związku z nieobecnością prof. Nowackiego zagadnienia nie dyskutowano  
 
Ad 11. Udzielanie patronatu ZG PTN, sekcji PTN i oddziałów regionalnych PTN.  
Prof. Kułakowska przeczytała propozycję uchwały w tej sprawie przygotowana przez prof. 

Potemkowskiego oraz przedstawiła propozycje dokumentacji, która powinna być 

każdorazowo złożona w przypadku ubiegania się o udzielanie patronatu.  

UCHWAŁA Nr 8/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie patronatu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (ZG PTN, sekcji PTN, 

oddziałów regionalnych PTN)  
 

 
§1 

1. Organizator konferencji lub innych wydarzeń o znaczeniu dla nauki, dydaktyki  
i promocji zdrowia może zwrócić się do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego  o objęcie takiego wydarzenia patronatem. 

2. Organizator, który chciałby, aby organizowane przez niego wydarzenie było objęte 
patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zobowiązany jest do wypełnienia 
wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i złożenia go najpóźniej 2 miesiące 
przed planowanym wydarzeniem.  

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.  
4. O objęciu patronatem bądź odmowie objęcia organizator zostanie poinformowany na 

piśmie.  
5. Objęcie wydarzenia patronatem, o którym mowa w ust. 1 nie jest tożsame z jego 

wsparciem finansowym lub organizacyjnym ze strony Towarzystwa ani z osobistym 
udziałem Prezesa Zarządu Głównego PTN lub przedstawicieli w tym wydarzeniu. 

 
§2 



1. Objęcie wydarzenia patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zobowiązuje 
organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie danego wydarzenia we wszystkich 
oficjalnych materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia, a także  
umieszczenia logo Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w tych materiałach. 

2. Organizator wydarzenia objętego patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za objęcie danego wydarzenia patronatem w 
wysokości ustalanej każdorazowo przez ZG PTN ale nie mniejszej niż 3.000 (trzy tysiące) 
zł + VAT wg obowiązującej stawki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z przyczyn wskazanych we 
wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2 organizator zostanie zwolniony z obowiązku 
uiszczenia opłaty i zostanie o tym poinformowany na piśmie.  

3. Opłata, o której mowa w ust. 2: 
1) powinna być uiszczona w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji, o której 

mowa w § 1 ust. 4 na rachunek PTN z dopiskiem „opłata za objęcie patronatem 
……………………… (nazwa wydarzenia)” 

2) zostanie objęta fakturą VAT wystawioną przez ZG PTN w terminie 2 tygodni od daty 
jej wpływu na rachunek, o którym mowa w pkt. 1; 

3) przeznaczona będzie na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
 

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. 

 

UCHWAŁA Nr 9/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie wyznaczenia Prof. Andrzeja Potemkowskiego jako pełnomocnika PTN ds. 

nadawania patronatu PTN 

 

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 1/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego w dniu 28 września 2018 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany 

przez Prezesa ZG PTN Porządek Zebrania w dniu 28.09.2018 

 

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 2/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

Z DNIA 28 września 2018 ROKU 

 

w sprawie przyjęcia protokołu Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologicznego z dnia 11.05.2018 roku 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć zaproponowany 

przez Prezesa ZG PTN Protokół Zebrania z dnia 11 maja 2018. 

 

W głosowaniu jawnym oddano: 

1) za przyjęciem uchwały   - __15_ głosy 

2) przeciw przyjęciu uchwały  - _0__ głosów 

3) wstrzymało się    - 0___ głosów 

0 

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 3/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia upoważnić prof. Sławka 

do wydania oświadczenia w imieniu ZGPTN w sprawie planowanego przez MZ pilotażu 

oceniającego zastosowanie trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru mózgu.  

 

  

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 4/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie kontynuacji działań mających na celu promocję specjalizacji z neurologii i PTN 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia kontynuować działania 

na rzecz promocji specjalizacji z neurologii i PTN 

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 5/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 
w sprawie aneksu do umów z redaktorami Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, zmieniająca 

uchwały 11/24.11.2018 i 12/24.11.2018  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia zaakceptować aneksy 

umów z redaktorami Neurologii i Neurochirurgii Polskiej.  

Aneksy zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały 5/28.09.2018 

 

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 

_____________________________ 

Dr hab n.med Alina Kułakowska 

Sekretarz ZG PTN 
 



UCHWAŁA Nr 6/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie dywersyfikacji środków PTN (założenie kont terminowych w dwóch różnych 

bankach)  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć sprawozdanie ze 

stanu finansowego PTN i podejmuje decyzję o założeniu lokat terminowych w dwóch różnych 

bankach. 

 

 

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 7/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Łodzi 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego postanawia przyjąć informację na 

temat przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN, która odbędzie się w 2019 

roku w Łodzi. 

  

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 8/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

w sprawie patronatu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (ZG PTN, sekcji PTN, 

oddziałów regionalnych PTN) 
§1 

6. Organizator konferencji lub innych wydarzeń o znaczeniu dla nauki, dydaktyki  
i promocji zdrowia może zwrócić się do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego  o objęcie takiego wydarzenia patronatem. 

7. Organizator, który chciałby, aby organizowane przez niego wydarzenie było objęte 
patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zobowiązany jest do wypełnienia 
wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i złożenia go najpóźniej 2 miesiące 
przed planowanym wydarzeniem.  

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.  
9. O objęciu patronatem bądź odmowie objęcia organizator zostanie poinformowany na 

piśmie.  
10. Objęcie wydarzenia patronatem, o którym mowa w ust. 1 nie jest tożsame z jego 

wsparciem finansowym lub organizacyjnym ze strony Towarzystwa ani z osobistym 
udziałem Prezesa Zarządu Głównego PTN lub przedstawicieli w tym wydarzeniu. 

§2 
4. Objęcie wydarzenia patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zobowiązuje 

organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie danego wydarzenia we wszystkich 
oficjalnych materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia, a także  
umieszczenia logo Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w tych materiałach. 

5. Organizator wydarzenia objętego patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za objęcie danego wydarzenia patronatem w 
wysokości ustalanej każdorazowo przez ZG PTN ale nie mniejszej niż 3.000 (trzy tysiące) 
zł + VAT wg obowiązującej stawki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z przyczyn wskazanych we 
wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2 organizator zostanie zwolniony z obowiązku 
uiszczenia opłaty i zostanie o tym poinformowany na piśmie.  

6. Opłata, o której mowa w ust. 2: 
1) powinna być uiszczona w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji, o której 

mowa w § 1 ust. 4 na rachunek PTN z dopiskiem „opłata za objęcie patronatem 
……………………… (nazwa wydarzenia)” 

2) zostanie objęta fakturą VAT wystawioną przez ZG PTN w terminie 2 tygodni od daty 
jej wpływu na rachunek, o którym mowa w pkt. 1; 

3) przeznaczona będzie na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

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 9/28.09.2018 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

 

w sprawie wyznaczenia Prof. Andrzeja Potemkowskiego jako pełnomocnika PTN ds. 

nadawania patronatu PTN 

 

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 

 



 


