
                              24.09.2021r. 
 
 
 

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

się w dniu 24.09.2021r. w Warszawie 
 
 
W dniu 24 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, które miało formę hybrydową (część członków 
ZG PTN uczestniczyła w spotkaniu zdalnie).  Obradom przewodniczył Prezes Zarządu 
Głównego prof. Konrad Rejdak, który dokonał otwarcia posiedzenia. 
 
Protokolantem posiedzenia została prof. Alina Kułakowska.   
 
Sporządzono listę obecności uczestników posiedzenia- łącznie uczestniczyło 16 osób   
 
Na miejscu byli obecni: 
 

Jarosław Sławek 

Konrad Rejdak 

Halina Bartosik-Psujek 

Agnieszka Słowik 

Iwona  Kurkowska- Jastrzębska 

Ewa  Krzystanek 

Waldemar Brola  

Alina Kułakowska  

Dariusz Koziorowski 

Robert  Bonek 

Mariusz  Stasiołek 

Marcin Mycko 

 
On – line właczli się:  
 
Halina Sienkiewicz-Jarosz 

Anna Kostera- Pruszczyk 

Urszula Fiszer  

Radosław Kaźmierski 

 
 

 Punkt 1 

Prof. Rejdak zaproponował, aby następne spotkanie ZG PTN odbyło się w formie zdalnej w 

dn. 29.10.2021r. w godz. 12.00-14.00. Wstępnie ustalono, że ZG PTN będzie spotykał się 



głównie zdalnie, ale średnio raz na 4- 6 m-cy spotka się też w formie tradycyjnie.  

 

Punkt 2 

Prof. Rejdak przedstawił wstępne dane nt. uczestnictwa w XXIV zjeździe PTN, który odbył 

się w dniach 15-18.09.2021r. w Warszawie i miał formę hybrydową(załącznik1) 

 

Punkt 3 

Prof. Rejdak przedstawił propozycje składu Prezydium ZG PTN (załącznik 1). Ze względu na 

brak możliwości przeprowadzenia tajnego głosowania (problemy techniczne) ustalono, że 

ostateczny wybór sekretarza, skarbnika i wiceprezesów zostanie dokonany na najbliższym 

spotkaniu w dniu 29.10.2021r.  

Ustalono też, że po dokonaniu wyboru członków Prezydium ZG PTN informacja o składzie 

osobowym nowo wybranych władz PTN zostanie przesłana celem opublikowania do 

MedExpresu.  

 

Punkt 4 

Prof. Rejdak przedstawił propozycję terminu najbliższej VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

PTN. Zaproponował, aby odbyła się ona w dniach 14-17.09.2022r. w Lublinie. Uchwała w tej 

sprawie zostanie podjęta w trakcie najbliższego zebrania ZG PTN w dniu 29.10.2022r.  

 

Punkt 5 

Prof. Kułakowska przedstawiła prośbę prof. Sławka o dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł 

organizacji Szkoły Jesiennej Młodych Neurologów, która odbędzie się w październiku 2021r. 

Członkowie ZG PTN wstępnie wyrazili zgodę na w/w dofinansowanie – uchwała w tej sprawie 

zostanie podjęta w trakcie najbliższego zebrania ZG PTN w dniu 29.10.2022r. 

 

Punkt 6 

Prof. Kułakowska przedstawiła prośbę p. Izabeli Obarskie (HCS Navigarot) o objecie patronatem 

PTN 2. części raportu „Dostępność terapii i świadczeń w programach lekowych w chorobach 

autoimmunologicznych. Wpływ wprowadzenia ryczałtowego modelu opieki ambulatoryjnej na 

budżet płatnika publicznego”.  

Ustalono, ze streszczenie w/w raportu zostanie rozesłane do członków ZG PTN, którzy po 

zapoznaniu się z jego treścią wypowiedzą się mailowo nt.  przyznania nieodpłatnego patronatu 

PTN.  

 

Punkt 7 

Prof. Kostrera-Pruszczyk zapytała w jaki sposób można zapoznać się z treścią raportu „Stan 

polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie 2030 roku”. Prof. Sławek poinformował, że 

raport jest dostępny na stronie PTN (www.ptneuro). 

Ustalono, ze powinno powstać krótkie streszczenie raportu oraz możliwa do pobrania ze strony 

PTN krótka prezentacja slajdów nt. raport. Ustalono, że formy rozpowszechniania raportu, 

ewentualne zaangażowanie agencji PR, będą dyskutowane w trakcie najbliższego zebrania ZG 

PTN w dniu 29.10.2022r, na które należy też zaprosić dr. M. Gałązkę-Sobotkę.  

http://www.ptneuro/


 

Punkt 8 

Prof. Kazimierski poruszył problem braku chętnych lekarzy do specjalizowania się w neurologii. 

Zaproponował podjęcie działań, aby pytania z neurologii były włączane do egzaminu LEK i aby staż 

podyplomowy obejmował tez neurologię.  

Prof. kazimierski poruszył też zagadnienia do  problemu niedoboru pielęgniarek chętnych do pracy 

w oddziałach neurologii i zaproponował podjęcie działań mających na celu wsparcie dla tej grupy 

zawodowej ze strony PTN.  

  

 

 

                                                       

 

 

 

Prof. Konrad Rejdak 

Prezes ZG PTN 

____________________________  

Prof. Alina Kułakowska 

Prezes-Elekt PTN 
 

 

 

                                              


