
PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się 

w Krakowie, w dniu 20 marca 2015 r. 

 

 

Członkowie Zarządu spotkali się podczas targów „Krakdent” w Krakowie. Tematem Zebrania 

były bieżące sprawy Towarzystwa. Głównym tematem obrad był Zjazd PTE. Większość 

decyzji organizacyjnych zapadła już podczas poprzednich Zebrań i ustaleń telefonicznych 

oraz mailowych. Podjęto ostateczne decyzje, co do zakresu finansowania VIII Zjazdu PTE. 

Postanowiono, że Członkowie zapłacą tylko koszty dotyczące wyżywienia i noclegu, resztę 

kosztów – wynajęcie sal, oprawa muzyczna, itd. pokryją osoby, które nie są Członkami oraz 

samo Towarzystwo. PTE posiada środki, które może przeznaczyć na ten cel. Postanowiono 

także, że koszty organizacji Zjazdu będą kontrolowane i wydawane w sposób rozsądny  

i niezbędny, a ponoszone opłaty negocjowane. 

 

Zapadły także ostateczne dotyczące programu Zjazdu. Ustalono skład Wykładowców, 

niektóre osoby odmówiły przyjazdu, ale większość poproszonych o przedstawienie swoich 

doświadczeń z dziedziny endodoncji przyjęła zaproszenie. Niestety do końca nie jest pewne, 

czy dr Nalepa będzie w stanie z powodów zdrowotnych przyjechać na Zjazd, ale wszyscy są 

dobrej myśli. Plan oraz nazwiska Wykładowców zostały zamieszczone na stronie PTE. Zanim 

informacja o Zjeździe pojawiła się, Członkowie oraz Wykładowcy, którzy potwierdzili udział, 

zajęli już większość pokoi. Niestety Hotel „Manor House” dysponuje tylko 59 pokojami. 

Niezmiernie cieszy fakt, że Zjazd wywołał takie zainteresowanie wśród Członków.  

 

Kolejnym ważnym elementem rozmów był wyjazd Członków Towarzystwa na Zjazd ESE  

do Barcelony, we wrześniu br. Stało się już tradycją, że wyjazdy na Zjazd ESE połączone są  

z odpoczynkiem. Tak, więc Towarzystwo organizuje wspólny wyjazd oraz pobyt  

w Barcelonie. Ułatwi także Członkom rejestrację na Zjazd. Do Zarządu ESE została już 

wysłana lista aktualnych Członków Towarzystwa i zapłacona roczna składka członkowska. 

Tylko Członkowie, którzy zapłacili składkę w terminie będą mogli skorzystać z ulg 

przysługujących Członkom ESE. Towarzystwo pokryje także wyjazd p. prof. Pawlickiej oraz 

udział w wykładach kongresu. Prof. Pawlicka jest przedstawicielem naszego Towarzystwa,  

a przez to jest zaangażowana w prace ESE. 

 

Na koniec omówiono jeszcze bieżące sprawy Towarzystwa, m.in. wysyłanie czasopism 

„Endodoncja.pl”. Niestety, ostatni numer z 2014 roku, pojawił się pod koniec grudnia, kiedy 

to wysyłka z powodu przerwy urlopowej nie była możliwa, w styczniu natomiast rozpoczęły 

się już ferie, stąd 14 osób z 440 nie mogło odebrać gazet. Przesyłki wysyłane są pocztą 

poleconą i nie odebrane wracają do nas, Towarzystwo ponosi wtedy podwójne koszty 

przesyłki. Postanowiono, że nieodebrane przesyłki nie będą wysyłane ponownie, mogą być 

odbierane przez Członków podczas szkoleń, natomiast kolejne przesyłki będą już wysyłane 

pocztą zwykłą. 

 

Na zakończenie spotkania podpisano uchwały dotyczące przyjęcia nowych Członków oraz 

ustania członkostwa niektórych Członków. Mimo rezygnacji, Towarzystwo nadal liczy 450 

Członków. Niestety ok. 40 osób jeszcze nie uiściło składki członkowskiej za rok bieżący.  

 

 

             Prezes:                                                                                            Sekretarz: 

        Jerzy Zbożeń                                                                                  Sebastian Mazur  


