sprawozdania
Dent. Med. Probl. 2010, 47, 1, 111
ISSN 1644-387X

© Copyright by Wroclaw Medical University
and Polish Dental Society

Jolanta Pytko-Polończyk1, Tomasz Kaczmarzyk2

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
New Authorities of Polish Dental Society
1

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej i Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2 Zakład

W dniach 25–26 lutego 2010 r. we Wrocławiu
odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego. Głównym celem
zebrania było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór nowych władz PTS-u.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze poprowadzili:
prof. Stanisław Majewski i dr Wojciech Bednarz.
Na sali było obecnych 102 delegatów spośród 118
uprawnionych do głosowania. Ustępujący zarząd
główny, pod przewodnictwem prezydenta PTS
prof. Marka Ziętka, uzyskał jednogłośnie absolutorium zebranych delegatów. Tajne wybory wyłoniły nowego prezydenta PTS, prezydium zarządu
głównego, przewodniczącego i skład głównej komisji rewizyjnej oraz głównego sądu koleżeńskiego. Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego został wybrany dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster. Wiceprezydentami PTS zostali:
prof. Marek Ziętek (jako past president), prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz prof. Honorata
Shaw. Funkcję sekretarza generalnego powierzono
dr n. med. Jolancie Pytko-Polończyk, a skarbnika
generalnego dr n. med. Anecie Wieczorek. Zastępcą sekretarza generalnego został dr n. med.
Tomasz Kaczmarzyk, a zastępcą skarbnika generalnego lek. stom. Jolanta Loster.
Członkami zarządu głównego PTS w kadencji
2010–2014 zostali: dr n. med. Wojciech Bednarz,
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, prof. dr hab.
Eugeniusz Spiechowicz, dr hab. n. med. Bogumił
Lewandowski, prof. nadzw., lek. stom. Wiesław
Latała, dr n. med. Beata Dejak, dr n. med. Paweł Białożyk, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. dr hab. Hubert Wanyura, lek.
stom. Andrzej Lewandowski, dr hab. n. med. Aida
Kusiak, prof. dr hab. Zdzisław Krysiński, prof. dr
hab. Stanisław Majewski, dr n. med. Bożena Mikulska oraz lek. dent. Tomasz Fortuna.

Nową przewodniczącą głównej komisji rewizyjnej została dr hab. med. Danuta Samolczyk-Wanyura, a w skład Komisji weszli także:
dr hab. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw.,
dr hab. med. Małgorzata Radwan-Oczko, prof.
dr hab. Katarzyna T. Różyło i dr n. med. Grażyna Wiśniewska. Z kolei przewodniczącą głównego sądu koleżeńskiego została prof. dr hab.
Danuta Piątowska, a członkami: prof. dr hab.
Bogumił Płonka, prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski, dr n. med. Halina Książek-Bąk i dr hab. med.
Ewa Dąbrowska.
Nowy prezydent przedstawił założenia programowe, wśród których wyszczególnił rolę
szkolenia podyplomowego (specjalizacyjnego
i ustawicznego), zamiar powołania komisji ds.
nauki, podniesienie rangi członka PTS i oddziałów regionalnych z zapowiedzią wprowadzenia
nowych form członkowstwa w Towarzystwie,
zwracał uwagę na ważną rolę Towarzystwa jako
wydawnictwa naukowo-szkoleniowego z zaznaczeniem wyraźnych preferencji dla członków
PTS; zapowiedział tworzenie, w ramach PTS,
dynamicznej bazy świadczeń stomatologicznych,
która mogłaby być podstawą do standaryzacji
procedur stomatologicznych, kładł nacisk na
dalszy rozwój informatyzacji i portalu PTS, bazy
wykładowców oraz współpracę z zagranicznymi
towarzystwami naukowymi. Zapowiedział również kierunek dążacy do asocjacji polskich towarzystw naukowych oraz ważnej roli współpracy
PTS z izbami lekarskimi. Ogłosił ponadto przyszłoroczną organizację jubileuszowej konferencji
z okazji 60-lecia PTS oraz podał do wiadomości
termin i miejsce organizacji XII Kongresu Stomatologów Polskich, który odbędzie się w maju
2014 r. w Krakowie.

