
PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się 

w Chlewiskach, w dniu 20 czerwca 2015 r. 

 

 

Członkowie Zarządu spotkali się podczas VIII Zjazdu PTE, w Chlewiskach. Zarząd 

podsumował Zjazd, który uznał za udany. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 

wykłady przygotowane przez Członków Towarzystwa, pracujących za granicami Polski. 

Postanowiono ten temat uzupełnić o dodatkowe wnioski na kolejnym Zjeździe. Na szczęście 

wszyscy zaproszeni Goście przyjechali na Zjazd. Dodatkowe atrakcje, dostępne w hotelu 

„Manor House” i wesoła atmosfera spotkania, przyczyniły się do ogromnego sukcesu 

organizacyjnego. Postanowiono, że za dwa lata, na kolejnym Zjeździe, jeśli nie będzie 

sprzeciwu, ponownie spotkamy się w Chlewiskach. 

 

Podczas Zjazdu odbyły się także warsztaty praktyczne dla Członków Towarzystwa – 

praktyczna endodoncja oraz warsztaty mikroskopowe, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Uczestnikom poprzedniej Edycji szkolenia Curriculum dano możliwość 

podejścia do egzaminu, z szansy tej skorzystało 6 osób, Wszyscy poprawnie zaliczyli egzamin, 

a następnie, już podczas wykładów, wręczono im uroczyście dyplomy i statuetki świadczące  

o ukończeniu szkolenia. 

 

Założenia finansowe dotyczące organizacji Zjazdu także zostały zrealizowane. Towarzystwo 

dofinansowało Zjazd w kwocie 53 tys. złotych, kwota ta została wypracowana przez Członków 

Towarzystwa, dlatego można było pozwolić sobie na wiele atrakcji towarzyszących wykładom. 

Czas wolny był maksymalnie wykorzystany przez dodatkowe zajęcia, przyczyniające się  

do zacieśniania więzów koleżeńskich. 

 

Rozmawiano także o organizacji mającego się odbyć wkrótce szkolenia Curriculum, powstały 

aż trzy grupy, przy czym grupa trzecia była tworzona w ostatniej chwili, nikt bowiem  

nie przewidywał tak wielkiego zainteresowania. Postanowiono w przyszłości planować  

z wyprzedzeniem terminy, nawet dla czterech grup, po to, aby w razie dużego zainteresowania 

mieć możliwość zorganizowania zajęć dla większej liczby osób. 

 

Poruszono także sprawę wyjazdu grupowego do Barcelony na Kongres ESE. Postanowiono 

opiekę nad Grupą powierzyć p. dr Sebastianowi Mazurowi. Towarzystwo, jak zwykle, 

wyszukało i zarezerwowało hotel, w którym Uczestnicy Kongresu będą nocować. Jednak  

z wyjazdu skorzysta mniej osób niż przed dwoma laty. Pani Profesor Pawlicka zobowiązała się 

przygotować sprawozdanie z udziału w Kongresie oraz z pobytu w Barcelonie. 

 

Na zakończenie spotkania podpisano uchwały dotyczące przyjęcia nowych Członków w poczet 

PTE oraz ustania członkostwa.  

 

 

             Prezes:                                                                                            Sekretarz: 

        Jerzy Zbożeń                                                                                  Sebastian Mazur  

 


