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Program zebrania Zarządu - 4 lipca 2018 r., Warszawa 

Centrum Onkologii – Instytut, sala 3 w centrum edukacyjno-konferencyjne, godzina 15.00 

 

1. otwarcie zebrania, wybór sekretarza i prowadzącego zebranie oraz przyjęcie porządku obrad i 

wystąpienie Prezesa (W. Wysocki); 

2. przyjęcie sprawozdania z zebrania zarządu w Szczecinie z 18 maja 2018 r. (W. Wysocki); 

3. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (A. 

Maciejczyk) 

4. informacja o organizacji sekretariatu PTChO oraz zaplecza administracyjno-prawnego zarządu w 

bieżącej kadencji: sekretariat w Krakowie i Warszawie; Radca Prawny; Biuro Księgowe; Bank (W. 

Wysocki, P. Rutkowski, Z. Nowecki); 

5. informacja o bieżących umowach oraz o zobowiązaniach PTChO z ich tytułu (Z. Nowecki);  

6. zasady udzielania patronatu PTChO wydarzeniom naukowymi, edukacyjnymi oraz społecznym 

(W. Wysocki) 

• uchwała obowiązująca 

• wykorzystywanie logotypu PTChO; 

7. zasady procedowania umów z partnerami zewnętrznymi w bieżącej kadencji (W. Wysocki) 

8. Inspektor danych osobowych w PTChO (S. Mazur, W. Wysocki) 

9. informacja o przygotowaniach do organizacji zjazdu w Warszawie w 2019 r. (A. Rutkowski) oraz w 

Białymstoku w 2020 r. (W. Wysocki) 

10. informacja o gotowości do zawarcia umowy z organizatorem wykonawczym na organizację 

kolejnych zjazdów PTChO w 2019, 2020 i 2021 r. (W. Wysocki; uchwała 4/2018) 

11. Informacja o planach reaktywacji sekcji GONG PTChO (W. Wysocki, J. Kenig) 

12. Informacja o proponowanym zakresie działań Komisji ds. Socjalno-Zawodowych w kadencji 2018-

2020 (J. Kargul) 

13. powołanie zespołu ds. przygotowania zasad działania i projektu statutu fundacji działającej przy 

zarządzie PTChO (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia) (W. Wysocki; uchwała 5/2018) 

• propozycja składu zespołu: Z. Nowecki, J. Kargul, M. Jankowski przy współpracy p. Wacha 

z Biura Księgowego oraz mec. Wyciszkiewicz-Biniek; 
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14. powołanie zespołu ds. przeglądu obecnie przyznawanych przez PTChO nagród, stypendiów i 

innych wyróżnień naukowych oraz przygotowanie propozycji nowego hierarchicznego systemu 

nagród i wyróżnień naukowych PTChO (W. Wysocki; uchwała 6/2018) 

• proponowany skład zespołu: M. Jankowski, A. Jeziorski, A. Kurylcio, A. Rutkowski, W. 

Zegarski przy współpracy W. Wysockiego 

15. propozycja  utworzenia nagrody naukowej PTChO (W. Polkowski, A. Kurylcio)  

16. propozycja utworzenia krajowego stypendium podróżnego PTChO dla członków towarzystwa w 

celu umożliwienia pobytu w wybranych ośrodkach na terenie kraju (W. Wysocki, P. Rutkowski) 

17. propozycja utworzenia funduszu ds. dofinansowania kosztów publikacji (publication fee) w 

pismach posiadających impact factor dla członków PTChO (W. Wysocki, M. Jankowski) 

18. Informacje Konsultanta Krajowego (A. Jeziorski)  

19. Informacja o kandydaturach do Medalu „Zasłużony dla PTChO” (W. Wysocki) 

20. Informacja o terminach zebrań Zarządu w 2018 i 2019 r. (W. Wysocki) 

21. Wolne wnioski 


