Protokół

z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Kraków, 5 grudnia 2013r.
Podczas Sympozjum Endodontycznego Pulp Fiction w Krakowie, odbyło się Zebranie
Członków Towarzystwa, ostatnie w tym roku kalendarzowym. Zebranych powitał Prezes –
kol. Jerzy Zbożeń. Przypomniał, że mijający rok był dla Towarzystwa rokiem bardzo
pracowitym. Zorganizowano VI Zjazd Członków PTE, podczas którego wybrano Władze
Towarzystwa na następną kadencję, we wrześniu liczna grupa Członków pojechała na
Kongres ESE do Lizbony, gdzie starano się o przyznanie PTE możliwości zorganizowania
Kongresu w 2017 roku, niestety do tej pory ESE nie dało wiążącej odpowiedzi. Udało się
przeprowadzić kolejną edycję szkolenia podyplomowego Curriculum Endododntyczne dla
Lekarzy Dentystow - Członków Towarzystwa. Egzamin odbył się poprzedniego dnia.
Prezes przypomniał także, że w następnym roku przypada dziesiąta rocznica
utworzenia Towarzystwa i z tej okazji chciałby zorganizować spotkanie Członków. Spotkanie
to, połączone z wykładami prowadzonymi przez Członków Towarzystwa miałoby odbyć się
w Kielcach, w miejscu gdzie przed dziesięcioma laty powołano je do życia.
W następnym roku Towarzystwo planuje kontynuować szkolenie podyplomowe dla
Członków, tylko w listopadzie br. zgłosiło się 17 osób na kolejną Edycję Curriculum.
Przyszły rok także zapowiada się pracowitym. Pozostała jeszcze kwestia potwierdzenia przez
Wykładowców terminów spotkań.
Następnie głos zabrał kol. Plebański, przedstawił finanse Towarzystwa. Stan konta
nadal jest zadowalający, większość środków złożona jest na lokatach długoterminowych, co
generuje dodatkowe wpływy do kasy. Towarzystwo jednak w tym roku dofinansowało Zjazd
w wysokości ponad 60 tysięcy złotych, co wpłynęło na jego ujemny bilans roczny. Mimo to
po raz kolejny Zarząd zaproponował, aby nie podwyższać wysokości składki członkowskiej
na rok następny, co Zebrani przyjęli jednogłośnie i z zadowoleniem. W 2013 roku do
Towarzystwa zapisało się 41 osób, zrezygnowały jednak 54 osoby i nadal nie wpłaciło
składki kolejnych 35 osób. Mimo to liczba Członków Towarzystwa wynosi 406 osób.
Rozmawiano także o Dziale Badawczym, niestety upłynęła już kadencja Kierownika Działu
Badawczego i nie wybrano następcy. Dodatkowym problemem są braki w dokumentacji
i sprawozdaniach z działalności Działu Badawczego, dlatego postanowiono zawiesić prace
Działu Badawczego na czas nieokreślony.
Po wystąpieniach Członków Zarządu przystąpiono do części uroczystej Zebrania
i wręczono wszystkim Uczestnikom Curriculum, którzy poprawnie zdali egzamin dyplomy
i statuetki. Uhonorowano także dr Adama Kozłowskiego tabliczką potwierdzającą przyznanie
Rekomendacji. Prezentacji Pana Doktora mieliśmy przyjemność wysłuchać podczas VI
Zjazdu w czerwcu. Tuż przed Zebraniem Członków przedstawiły swoje prezentacje kolejne
osoby, ubiegające się o przyznanie Rekomendacji. Byli to dr Jolanta Nowak, dr Radosław
Nowak oraz dr Artur Sienkiewicz. Rada Naukowa przyznała Rekomendacje, a Członkowie
Zarządu z dumą wręczyli swoim Kolegom dyplomy. Na zakończenie Zebrania Wszyscy
uhonorowani pozowali do wspólnego, grupowego zdjęcia. Kol. Zbożeń zaprosił Przybyłych
do większego zaangażowania w prace Towarzystwa, do zamieszczania artykułów
w czasopiśmie „Endodoncja.pl”, podziękował za przybycie i zakończył Zebranie.
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