
PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się 

w Krakowie, w dniu 3 grudnia 2015 r. 

 

 

Zebranie zorganizowano podczas kongresu Pulp Fiction w Krakowie. Na Kongres zwykle 

przyjeżdża większa liczba osób - Członków Towarzystwa, obecni byli przede wszystkim 

Uczestnicy tegorocznej Edycji szkolenia Curriculum Endodontyczne, którzy dzień wcześniej 

wzięli udział w egzaminie końcowym. 

 

Zebranie rozpoczął kol. Zbożeń, który przedstawił Zebranym bieżącą działalność Towarzystwa 

– wspomniał o aktywnym udziale Członków Towarzystwa w Konferencji ESE w Barcelonie, 

podziękował kol. Mazurowi za opiekę nad Grupą, a p. prof. Pawlickiej za sprawozdanie, zostało 

ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Omówił zakończoną niedawno szóstą Edycję 

szkolenia Curriculum Endodontyczne. Wspomniał, że Towarzystwo nadal się rozwija, 

inwestuje w sprzęt dla Uczestników szkolenia i planuje zorganizować w kolejnym roku nawet 

cztery grupy. W tej chwili zapisało się już 40 osób, czyli powstały trzy grupy. 

 

Następnie kol. Mazur przedstawił stan finansów Towarzystwa, zaznaczył, że nadwyżki 

finansowe przechowywane są na lokatach terminowych. Do chwili obecnej 26 osób  

nie zapłaciło składki. W tej chwili Towarzystwo liczy 475 osób i liczba ta stale rośnie. Zarząd 

zaproponował, aby nadal nie podnosić wysokości składki członkowskiej z uwagi na dobrą 

kondycję finansową Towarzystwa. Zebrani przyjęli ten wniosek z entuzjazmem. Kol. Zbożeń 

dodał, że Towarzystwo nadal szuka czasopisma, które Członkowie mogliby prenumerować 

internetowo, niestety nie wybrano jeszcze właściwego tytułu. 

 

Kilka miesięcy temu kol. Ocios przysłał do Towarzystwa prezentację, aby ubiegać się  

o otrzymanie Rekomendacji PTE. Wystąpienie kol. Ociosa miało miejsce przed Zebraniem 

Członków, zostało bowiem dołączone do wykładów podczas Kongresu Pulp Fiction. Gremium 

Profesorów zaakceptowało wniosek dr Ociosa i Zarząd podjął decyzję o nadaniu Rekomendacji 

Towarzystwa. Kol. Ocios otrzymał specjalny dyplom potwierdzający nadanie Rekomendacji. 

Po tej uroczystej chwili przystąpiono do wręczania dyplomów i statuetek Uczestnikom szóstej 

Edycji szkolenia Curriculum. Zebranie zakończono pozowaniem do wspólnych, pamiątkowych 

zdjęć.  

 

Członkowie nie wnosili żadnych wniosków, dlatego kol. Zbożeń zakończył Zebranie. 

 

 

 

 

 

 

             Prezes:                                                                                            Sekretarz: 

        Jerzy Zbożeń                                                                                  Sebastian Mazur  

 


