PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego,
które odbyło się w Chlewiskach, w dniu 19 czerwca 2015 r.

Podczas VIII Zjazdu Członków PTE, w Chlewiskach odbyło się Walne Zebranie Członków
Towarzystwa.
Zebranie rozpoczął i poprowadził kol. Zbożeń, następnie, jak zwykle, kol. Plebański
przedstawił sytuację finansową Towarzystwa, poinformował Zebranych, że Towarzystwo,
zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami, dofinansowało Zjazd, tak aby koszt poniesiony
przez Uczestników nie był zbyt wysoki. Niestety ok. 30 osób nadal nie zapłaciło składki
członkowskiej za ten rok. Mimo wszystko Towarzystwo nadal rośnie w siłę i zalicza się
do najbardziej licznych towarzystw w Polsce, mamy już 465 Członków. Poruszono także
kwestię planowanych wydatków na 2015 rok i w skrócie przedstawiono tegoroczne plany
Towarzystwa.
Wydatki PTE to jak zwykle: szkolenie Curriculum. Zarząd zamierza zwiększyć ilość sprzętu,
wychodząc naprzeciw prośbom Kursantów, tak, aby każdy z Uczestników miał swoje
urządzenia i narzędzia. Kolejne wydatki związane będą z wyjazdem do Barcelony na Kongres
ESE – tutaj dofinansowany będzie wyjazd p. prof. Pawlickiej – naszego przedstawiciela w ESE,
dodatkowo p. Profesor zgodziła się napisać sprawozdanie z pobytu w Barcelonie. Ostatnie
w tym roku spotkanie Członków PTE odbędzie się w Krakowie, podczas konferencji Pulp
Fiction, tu także PTE zobowiązało się dofinansować pobyt Członków. Wydatków nie będzie
zbyt wiele, a Towarzystwo posiada środki na realizację podjętych zobowiązań.
Po zakończonych formalnych wystąpieniach Członków Zarządu wręczono statuetki i dyplomy
ukończenia szkolenia Curriculum Endodontycznego. Przed południem bowiem, odbył się
egzamin kończący to szkolenie. Wszystkie osoby poprawnie zdały egzamin. Na zakończenie
spotkania uroczyście wręczono kol. Mieczysławowi Silkiewiczowi tabliczkę Rekomendacyjną
PTE. Kol. Silkiewicz poddał się ocenie gremium rok temu, podczas spotkania z okazji X-lecia
Towarzystwa.
Zebrani nie zadawali pytań, nie skorzystano więc z punktu „wolne wnioski”, dlatego
Przewodniczący zebrania, kol. Zbożeń omówił pokrótce plan Zjazdu i dostępne atrakcje
pod względem organizacyjnym i zaprosił Wszystkich na wykłady.

Prezes:
Jerzy Zbożeń

Sekretarz:
Sebastian Mazur

