
 

 

 

 

 

Warszawa, 3 grudnia 2013 

 

 

W Pan 

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak 

Przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału 

Towarzystwa Chirurgo w Polskich 

 

 

Szanowny Panie Profesorze, 

 

 

Pragnę Pana poinformowac , z e  w związku z porządkowaniem ewidencji członko w 

Towarzystwa Chirurgo w Polskich, a takz e pro bując dokonac  aktualizacji danych z poszczego lnych 

Oddziało w TChP, zwracam się do Pana Profesora z gorącym apelem o nadesłanie w jak najkro tszym 

czasie informacji na temat aktualnej liczby członko w rzeczywistych, a takz e członko w kandydato w 

Koła Młodych Chirurgo w TChP zarejestrowanych w Wielkopolskim Oddziale Towarzystwa Chirurgo w 

Polskich. Ponadto w oparciu o sprawozdanie z ostatniego Walnego Posiedzenia Wielkopolskiego 

Oddziału TChP w 2013 roku proszę o podanie składu personalnego i funkcji członko w Zarządu 

Oddziału. W celu moz liwos ci bezpos redniego kontaktu z członkami Wielkopolskiego Oddziału TChP, 

oraz członkami kandydatami Koła Młodych Chirurgo w proszę o przesłanie na adres biura ZG TChP, do 

p. Mirosławy Misiewicz kompletnych danych kontaktowych w miarę wszystkich członko w Oddziału 

(adresy mailowe, numery telefono w). W załączniku do tego pisma przesyłam arkusz w programie 

Microsoft Excel, jako bazę do sporządzenia danych personalnych członko w Oddziału. Zaktualizowanie 

bazy danych wszystkich członko w TChP pozwoli na bezpos redni kontakt Zarządu Gło wnego TChP i 

biez ące monitorowanie liczby członko w Towarzystwa Chirurgo w Polskich.    

Jednoczes nie, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową TChP,  przypominam o obowiązku 

jak najszybszego rozliczenia się z zaległos ci związanych z nalez nymi opłatami od składek 

członkowskich na rzecz wspo lnych funduszo w Zarządu Gło wnego, niezbędnych do prowadzenia  

 

 

 



 

 

 

 

 

biez ącej działalnos ci całego Towarzystwa Chirurgo w Polskich. Zgodnie ze Statutem TChP 

przewodniczący oddziało w terenowych TChP zobowiązani są do systematycznego apelowania i  

egzekwowania terminowych wpłat składek przez wszystkich  członko w danego oddziału TChP. 

Przypominam, z e podstawową formą rozliczania składek członkowskich są wpłaty drogą internetową 

na konto Zarządu Gło wnego TChP, koniecznie z informacją  „ imię i nazwisko członka TChP, adres,  

nazwa oddziału, z dopiskiem - „składka członkowska za konkretny rok”. Szczego łowe informacje 

odnos nie opłacania składki w tej formie znajdują się na stronie TChP. Ponadto dopuszczalne jest 

dokonywanie opłat składki członkowskiej w oddziałach terenowych, jednak przyjmowanie opłat ten 

sposo b niesie za sobą olbrzymie trudnos ci terminowego rozliczenia poszczego lnych oddziało w z 

tytułu opłat na rzecz Zarządu Gło wnego TChP. Roczna składka członkostwa członka rzeczywistego 

wynosi 180 pln, w tym 120 pln za prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, 30 pln jest 

zwracana na konto oddziału terenowego, oraz pozostałe 30 pln pozostaje na koncie Zarządu 

Gło wnego TChP, z kto rych realizowane są cele statutowe Zarządu Gło wnego Towarzystwa Chirurgo w 

Polskich. Opłata za członka Koła Młodych Chirurgo w wynosi jedynie 120 pln, w tym do prenumeraty 

Polskiego Przeglądu Chirurgicznego Zarząd Gło wny dopłaca 30 pln. Niezwykle istotnym jest, aby 

wpłaty za członkostwo i prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego były dokonywane w jak 

najszybszym terminie, optymalnie przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego. Przykładowo 

wpłat składek członkowskich na 2014 rok nalez y dokonac  przelewem  na nr konta Zarządu Gło wnego 

TChP do kon ca 2013 roku, maksymalnie w pierwszym kwartale 2014 roku ( numer konta 69 1160 

2202 0000 0001 7352 6548). Pozwoli to na prowadzenie optymalnej polityki finansowej Towarzystwa 

zgodnie z proponowanym harmonogramem prac Zarządu Gło wnego. 

W celu ujednolicenia zasad funkcjonowania poszczego lnych Oddziało w TChP, a takz e w 

nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd Gło wny TChP wspo lnej strategii zmierzającej do 

zaktywizowania wszystkich członko w TChP, oraz podniesienia prestiz u Towarzystwa Chirurgo w 

Polskich w całym s rodowisku uprzejmie proszę o dołoz enie wszelkich staran , aby posiedzenia 

naukowe w kierowanym przez Pana Profesora Oddziale TChP odbywały się regularnie i z 

zachowaniem nalez ytego poziomu merytorycznego posiedzen . Zwracam się z pros bą o kwartalne 

przesyłanie sprawozdan  dokumentujących biez ącą działalnos c  Oddziału TChP. Ponadto apeluję o 

podjęcie bardziej aktywnych działan  w celu promowania Towarzystwa Chirurgo w Polskich, oraz 

poprawienia rekrutacji członko w TChP spos ro d młodych lekarzy specjalizujących się w chirurgii.  

 

 



 

 

 

 

 

Niestety nie wszystkie oddziały złoz yły informacje odnos nie funkcjonowania terenowych Ko ł Młodych 

Chirurgo w. Przekazywanie wszelkich informacji na temat biez ącej działalnos ci oddziało w TChP – 

organizacji posiedzen  naukowych, szkolen , konferencji, kurso w, waz nych dla s rodowiska imprez 

chirurgicznych ma kapitalne znaczenie dla udokumentowania aktywnos ci Towarzystwa Chirurgo w 

Polskich, jako z ywej organizacji działającej na rzecz całego s rodowiska chirurgo w w Polsce.  

Aktualizowane sprawozdania kwartalne z działalnos ci oddziało w TChP będą zamieszczane na stronie 

TChP.    

Zwracam się ro wniez  z gorącą pros bą, aby w porozumieniu z Konsultantem Wojewo dzkim w 

dziedzinie Chirurgii podjąc  działania informacyjne ws ro d lekarzy specjalizujących się w chirurgii w 

celu ich aktywizacji do udziału w posiedzeniach naukowych Wielkopolskiego Oddziału TChP, jako 

obowiązkowego wymogu związanego z realizacją programu specjalizacji w chirurgii, a takz e 

zachęcania młodych lekarzy do aktywnego włączania się w działalnos c  Towarzystwa. 

Przypominam ro wniez , z e na stronie TChP znajdują się aktualne informacje na temat biez ącej 

działalnos ci Zarządu Gło wnego TChP, w tym informacje na temat oferowanych przez Towarzystwo 

Chirurgo w Polskich stypendio w szkoleniowych zaro wno w kraju, jak i zagranicą. 

Zwracam się takz e z pros bą o informowanie Biura Zarządu TChP o ro z nych inicjatywach 

edukacyjnych, konferencjach, spotkaniach, warsztatach organizowanych lokalnie przez terenowy 

oddział TChP w celu aktualizacji kalendarza wydarzen  na stronie TChP. 

Zwracam się do Pana Profesora z pros bą przekazanie tres ci niniejszego listu wszystkim 

członkom Wielkopolskiego Oddziału TChP. Tres c  tego listu w formie kopii do wszystkich 

przewodniczących oddziało w TChP zostanie ro wniez  zamieszczona na stronie TChP. 

 

Korzystając z okazji zbliz ających się S wiąt Boz ego Narodzenia i Nowego 2014 Roku, w imieniu swoim 

własnym i członko w Zarządu Gło wnego TChP składam Panu Profesorowi, a takz e wszystkim 

członkom Wielkopolskiego Oddziału TChP oraz ich Najbliz szym najserdeczniejsze z yczenia Zdrowych 

i Spokojnych S wiąt, wszystkiego najlepszego, spełnienia plano w i marzen . 

 

Z wyrazami szacunku i powaz ania 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner 

 Prezes Towarzystwa Chirurgo w Polskich 

 
 


