
PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się 

w Krakowie, w dniu 3 grudnia 2015 r. 

 

 

Członkowie Zarządu spotkali się, aby podsumować mijający rok, było to ostatnie w tym roku spotkanie. 

Zastępując nieobecnego kol. Plebańskiego, kol. Mazur przedstawił finanse Towarzystwa. Stan finansów jest 

zadowalający, dlatego Zarząd postanowił na Zebraniu Członków zaproponować, aby wysokość składki 

członkowskiej na następny rok została niezmieniona. Nadwyżkę finansową Towarzystwo przekaże na lokaty 

terminowe. Zaplanowano także uzupełnić sprzęt na zajęcia Curriculum. Uczestnicy szkolenia zwracali się  

z prośbą o dodatkowe urządzenia, przede wszystkim mikroskopy i skalery. Zarząd nadal zastanawia się jakie 

czasopismo wybrać na drugą prenumeratę dla Członków. Decyzja ta nie jest łatwa. 

 

Rozmawiano także o udanym pod względem organizacyjnym Zjeździe w Chlewiskach, Członkowie Zarządu 

nadal podtrzymują decyzję zorganizowania kolejnego Zjazdu także w tym miejscu. Jest ono dogodnie 

położone i posiada wystarczającą bazę noclegową dla naszej Grupy. Postanowiono także kontynuować 

rozpoczęty podczas wykładów wątek porównawczy pracy w naszym kraju oraz za granicą. Cieszył się  

on ogromnym zainteresowaniem i zostało kilka aspektów, którym należy poświęcić większą uwagę. 

 

Kolejnym sukcesem organizacyjnym okazał się także wyjazd na kongres ESE do Barcelony. Pani prof. 

Pawlicka wraz z doktorantami przygotowała sprawozdanie z wyjazdu, zostało ono zamieszczone na stronie 

internetowej Towarzystwa. Kolejny kongres, ESE planuje zorganizować w Brukseli, we wrześniu 2017 r. 

Członkowie Zarządu wyrazili nadzieję, że uda się także zorganizować podobny wyjazd. 

 

Następnie omówiono zakończony w dniu poprzednim egzamin końcowy szkolenia Curriculum. Do egzaminu 

pisemnego przystąpiły 43 osoby, do egzaminu ustnego natomiast 35 osób. Zarząd uprzednio zaprosił 

do Komisji Egzaminacyjnej więcej osób, tak, że udało się utworzyć dwie, niezależne komisje. Uczestników 

podzielono na dwie grupy. Dzięki temu egzamin mógł zakończyć się przed godziną 22.00, po czym Wszyscy 

udali się na wspólną kolację. Wszystkie przystępujące do egzaminu Osoby zdały go poprawnie. Było nawet 

kilka bardzo dobrych prezentacji, ocenionych bardzo wysoko. Przedstawione prezentacje pokazywały progres  

Uczestników. Dla pozostałych osób, które nie zdecydowały się przedstawić swoich osiągnięć, postanowiono 

w następnym roku, w maju bądź czerwcu, zorganizować dodatkowy egzamin. Wręczenie dyplomów  

i statuetek będzie miało miejsce podczas Zebrania Członków. 

 

Rozmawiano także o następnej edycji Curriculum Endodontycznego, zaplanowane na wyrost terminy  

dla czterech grup okazały się adekwatne do zainteresowania szkoleniem. W tej chwili powstały już trzy grupy, 

czyli na koniec 2015 roku PTE ma już zapewniony udział ponad 40 osób w następnym roku. 

 

Około 30 osób nie zapłaciło składki, ale do Towarzystwa zapisały się w 2015 roku 72 osoby, liczba Członków 

ciągle wzrasta. Na zakończenie spotkania Zarząd podpisał uchwały o rezygnacji z członkostwa, o przyjęciu 

w poczet nowych Członków oraz na wniosek Rady Naukowej o przyznaniu Rekomendacji PTE kol. Ociosowi 

z Pruszkowa k. Warszawy. Uroczyste wręczenie dyplomu dla dr Ociosa odbędzie się podczas Zebrania 

Członków Towarzystwa. 

 

 

 

                      Prezes:                                                                                            Sekretarz: 

                  Jerzy Zbożeń                                                                                  Sebastian Mazur  


