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Zgromadzenie Delegatów PTP zostało zwołane w Lublinie w dniu 26.06.2013 o godzinie 16:00 w 
pierwszym terminie i o godzinie 16:30 w drugim terminie. 
 
1.Prezes towarzystwa kol J.Heitzman otworzył Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) w drugim 
terminie o godzinie 16:30 
 
2.Kol. Heitzman zaproponował wybór kol. M.Olajossego na przewodniczącego WZD – delegaci 
dokonali wyboru jednogłośnie.  Kol. Olajossy przejął prowadzenie WZD i poprowadził kolejne 
głosowanie: na Zastępcę Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany kol. J. Bomba zaś na 
Sekretarzy kol. G.Usar –Czerwiec i kol.T.Szafrański 
 
3. Następnie kol. Olajossy przedstawił propozycję porządku obrad( załącznik nr 1). Zaproponował aby 
rozpocząć realizację punktów 20 i 21 zaproponowanego porządku obrad w trakcie liczenia głosów 
oddanych w trakcie głosowania na Prezesa Elekta PTP i Prezydium, ponadto zaproponował aby w tym 
czasie zostały przegłosowane kandydatury na członków honorowych PTP. WZD 78 głosami za, przy 3 
głosach wstrzymujących się przyjęło zaproponowany porządek obrad. 
 
4. Do Komisji mandatowej zgłoszono: kol.kol. I.Krupkę- Matuszczyk, P.Bienkowskiego i  I.Patejuk-
Mazurek – komisja w tym składzie została wybrana: 78 głosów za, 3 głosy wstrzymujace się. 
Przewodniczący WZD zwrócił się do Komisji mandatowej o stwierdzenie ważności WZD. 
 
5 Do Komisji skrutacyjnej zgłoszono: kol.kol. Kaciubę, Pluteckiego i Kuligowskiego – komisja w tym 
skladzie została wybrana: 75 glosów za, 3 głosy wstrzymujace się.  
 
 
6.Do Komisji wnioskowej zgłoszono: kol.kol. Stasiuka, Mielimąkę i Janas-Kozik – komisja została 
wybrana w tym skladzie: 75 głosów za i 3 głosy wstrzymujące się. 
 
7. Komisja mandatowa stwierdziła że zebranie jest ważne-  zgłoszonych wybranych na Walnych 
Zebraniach Oddziałów i umieszczonych  przez ZG PTP na liście obecności 96 delegatów obecnych na 
WZD jest 81 (sprawozdanie Komisji Mandatowej zał nr 2 + LISTA DELEGATÓW)   
 
8.Następnie kol.J. Heitzman przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego PTP z działalności w 
okresie od 23 czerwca 2010 do 26 czerwca 2013 r. (sprawozdanie stanowi zał nr 3) 
W ramach sprawozdania Kol. Heitzman przedstawił kandydatury na członków honorowych PTP oraz 
złożył wniosek Prezydium ZG,  podjęty w oparciu o opiniię powołanej w tej sprawie Komisji - o 
rozwiązanie Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji (zał. nr  4) 
8a.Prezes Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP kol.Aleksandrowicz przedstawił sprawozdanie 
dotyczące działalności wydawniczej PTP (zał. Nr  5) W ramach sprawozdania złożył wniosek o 
wystąpienie do MNISW o dotację na działalność wydawniczą oraz zastąpienie wysyłki wersji 
papierowej pism wysyłaniem plików PDF.  
 
Kol.Bomba przypomniał o możliwości zapisywania się do głosu w dyskusji u sekretarza WZD (zał.nr 6). 
Padł wniosek formalny kol.Jaremy aby skrócić czas głosu w dyskusji do 5 minut. Delegaci 
przegłosowali ten wniosek jednogłośnie. 
 
 

9.W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie finansowe ZG PTP przedstawił kol.Parnowski  (zał. nr 7 
 



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 
Lublinie, w dniu 26 czerwca 2013 roku 

2 
10.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTP przedstawił kol.Kocur (zał. nr 8) 
 
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTP przedstawiła kol.Załuska (zał. nr 9) 
 
12.Przewodniczący WZD poprosił o pytania. Nie było pytań do sprawozdawców. Przewodniczący 
otworzył dyskusję:  
W dyskusji głos zabrał kol.Jarema – który zaapelował apel o jedność w PTP. Podkreślił, że ma to 
szczególne znaczenie, bowiem najlepszym sposobem o wywalczenie tego co się należy naszym 
pacjentom jest mówienie przez środowisko psychiatrów jednym głosem.  Jednoznaczne stanowisko 
PTP ale także przygotowywanie wspólnych stanowisk było tym sposobem działania, który sprawdzał 
się w poprzedniej kadencji. Kol. Jarema stwierdził, że musimy pamiętać o problemach z Narodowym 
Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, z NFZ, z niedofinansowaniem świadczeń. Taki był  
zarówno głos ZG PTP ale także współpraca z nadzorem specjalistycznym w poprzedniej kadencji  na 
przykład w kwestaich dotyczących refundacji czy problemów ze zmianami ustawy Kodeks Karny. 
Kol.Jarema podziękował Zarządowi Głównemu i ustępującemu Prezesowi PTP za jedność „ Bardzo 
dziękuję jeszcze raz za współpracę i wsparcie wspólnych działań” . Kol Jarema wskazał, że w 
kontekście tego ci się ostatnio wydarzyło w Towarzystwie delegaci dysponują siłą którą jest mandat i 
zaapelował aby wybrali takich kandydatów do władz, którzy tą jedność gwarantują.  Tych, którzy 
wskazują, że dobro psychiatrii jest dla nich ważne nie poprzez deklaracje, ale poprzez swoje 
dotychczasowe działania. Jeżeli okaże się, że środowisko jest słabe i skłócone to jego głos na pewno 
nie będzie wysłuchany.  
Kol. T.Pietras stwierdził, że chciałby aby w przyszłości sprawozdanie z działalności ZG PTP zostało 
przesłane delegatom drogą e-mailową przed WZD. Takie praktyki są już powszechne w innych 
towarzystwach naukowych.  Przewodniczący WZD poprosił o skierowanie odpowiedniego wniosku do 
Komisji  Wniosków. 
Kol. D.Drogosz przedstawił uwagi z oddziału wrocławskiego PTP. Fakt, że członkowie, którzy opłacili 
składki w bardzo nieregularny sposób otrzymują Psychiatrię Polską, monity do Komitetu Redakcyjno-
Wydawniczego nie  przynosiły poprawy sytuacji. Ponadto bardzo trudno jest uzyskać informacje 
zwrotne o tym kto składki płaci przy centralnym systemie opłacania składek. Podkreślił również, że  
sprawozdanie z przebiegu WZD powinno być dostępne dla członków PTP w internecie. 
Skarbnik PTP kol.Parnowski udzielił wyjaśnienia w sprawie składek zaś kol.  
Kol.Bomba w imieniu Komitetu Redakcyjnego obiecał, że firma prowadząca kolportaż pism 
Towarzystwa zostanie zdopingowana do regularności dostaw. Równocześnie zauważył, że uwagi 
dotyczące tego, że Komitet Redakcyjno Wydawniczy nie przynosi dochodów są niesprawiedliwe gdyż 
w wyniku uchwały poprzedniego WZD bezpłatna dystrybucja pism przez Komitet nie pozwala na 
zrównoważenie budżetu Komitetu Redakcyjno Wydawniczego.  
Ponadto kol. Bomba jako dotychczasowy Rzecznik Dyscyplinarny PTP poinformował, że wszczął 
postępowanie wyjaśniające w sprawie anonimowej skargi z dnia 13.06,2013 skierowanej m.in. do 
CBA, Ministra Zdrowia, NIK i NFZ i wyrażanego w niej „poczucia zagrożenia” zgłaszanego przez 
anonimowych członków PTP. Kol.Bomba podkreślił, że instytucja Rzecznika Dyscyplinarnego jest 
właśnie tą instytucją do której mogą zwracać się członkowie PTP niezadowoleni z mechanizmu 
funkcjonowania Towarzystwa. Członkowie mogą do Rzecznika zgłaszać przypadki łamania lub 
naruszania zasad demokracji. Jednak w trakcie tej kadencji takich zgłoszeń nie było. Kol.Bomba 
poprosił o informację o przypadkach zagrożenia demokracji w PTP do nowego Rzecznika 
Dyscyplinarnego PTP. 
Na tym zakończono dyskusję i przewodniczący poprosił o glosowanie nad udzieleniem absolutorium 
dla ustępującego ZG PTP 
 
13. W głosowaniu jawnym ustępujący ZG PTP uzyskał absolutorium 78 głosów za przy 3 głosach 
wstrzymujących się. 
Następnie ogłoszono przerwę,  
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14. Po przerwie Przewodniczący WZD wznowił obrady i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Prezesa 
Elekta PTP. 
Zgłoszono następujące kandydatury: 
Kol Czernikiewicz zgłosił kandydaturę kol.Bartosza Łozy, który zgodził się na kandydowanie 
Kol Rybakowski zgłosił kandydaturę kol.Janusza Heitzman, który zgodził się na kandydowanie 
Kol Błaszczyk zgłosił kandydaturę kol.Jerzego Samochowca, który podziękował za zgłoszenie ale 
stwierdził, że z powodu pełnionych obowiązków nie jest w stanie odpowiedzialnie podjąć się tego 
dzieła i nie zgodził się na kandydowanie. 
Przewodniczący wyjaśnił zasady głosowania i zarządził głosowanie w trybie tajnym.  
W głosowaniu tajnym oddano 81 głosów. Po ich przeliczeniu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
Kol.Plutecki ogłosił, że kandydatura kol.Bartosza Łozy uzyskała 41 głosów, kandydatura kol. 
J.Hietzmana 36 głosów. Oddano 4 głosy nieważne. (protokół komisji skrutacyjnej – zał nr 10) 
Przewodniczący WZD ogłosił, ze Prezesem Elektem PTP został wybrany kol. B.Łoza 
 
W trakcie liczenia głosów przez Komisje Skrutacyjną odbyło się głosowanie w sprawie nadania 
członkostwa honorowego PTP.  
Delegaci w głosowaniu jawnym zdecydowali o tym, że WZD przegłosuje łącznie wszystkie 
kandydatury – 63 głosy za, 11 przeciw, wstrzymała się 1 osoba 
Następnie delegaci głosowali za przyznaniem członkostwa honorowego PTP:  
W wyniku głosowania jawnego (75 głosów za, przy 3 głosach wstrzymujące się) członkostwo 
honorowe PTP otrzymali: 
- DOV ALEKSANDROWICZ 
- HENRY ZVI LOTHANE 
-JACEK BOMBA 
-ANDRZEJ KOWAL 
-ROBERT HESE 
 
Delegaci przegłosowali następnie zgłoszony przez ZG wniosek  o rozwiązanie Sekcji Naukowej 
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji . Padł wniosek kol.Pudlo o głosowanie tajne. Przygotowano 
kartki do głosowania, opieczętowane, które rozdano delegatom. Po przeliczeniu głosów Komisja 
Skrutacyjna stwierdziła, że za rozwiązaniem Sekcji padły 53 głosy, przeciw było 12 głosów, zaś 15 
osób wstrzymało się od głosu. (zał nr 11) 
Przewodniczący WZD ogłosił, że Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji została 
rozwiązana. 
 
15. Następnie Przewodniczący WZD poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków ZG PTP 
Zgłoszono 19 kandydatów, kol. J.Rybakowski nie wyraził zgody na kandydowanie, kol.Szulc nieobecna 
ale dostarczono jej pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie (zał nr 12.1), pozostałe osoby 
wyraziły zgodę ustnie.  
Przeprowadzono głosowanie tajne. Po obliczeniu głosów kol.Plutecki, przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej ogłosił wyniki (Kandydatury w kolejności uzyskanych głosów) 
74 – Kol.Samochowiec  
55- Kol.Bienkowski  
52- Kol. Matuszczyk 
50- Kol. Czernikiewicz  
43- Kol. Jarema  
41 – Kol. Heitzman  
41 – Kol. Janas-Kozik 
40- Kol. Szulc  
39 – Kol. Parnowski  
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39 – Kol. de Barbaro 
29 – Kol. Dudek 
28 – Kol. Słopień  
28 – Kol. Sobów 
27- kol. Araszkiewicz 
23- kol.Pankiewicz 
21 – kol. Murawiec 
20 – kol. Mierzejewski 
13- kol. Kacalak 
Protokół komisji skrutacyjnej – zał nr 12 
 
Przewodniczący WZD stwierdził, że wobec równej ilości głosów oddanych na kol.Parnowskiego i 
kol.de Barbaro konieczne jest dodatkowe głosowanie, gdyż w skład prezydium ZG PTP wchodzi 9 
członków. Kol. De Barbaro zrezygnował z kandydowania. W tej sytuacji ustalono następujący skład 
Prezydium Zarządu Głównego PTP na nową kandencję:  Kol.kol. Samochowiec , Bienkowski , 
M.Matuszczyk, Czernikiewicz,  Jarema, Heitzman, Janas-Kozik, Szulc , Parnowski .  
 
W trakcie liczenia głosów przez Komisje Skrutacyjną WZD kontynuowało obrady i wysłuchało 
sprawozdania z Komisji Wniosków które przedstawiła kol. Janas-Kozik. 
Po przedstawieniu wniosków, Komisja zarekomendowała poddanie części wniosków pod głosowanie, 
zaś część z nich skierowała do rozpatrzenia przez Zarząd Główny PTP  
Lista wniosków: 

1. Wniosek kol. Pietrasa aby sprawozdanie ZG PTP było przesyłane delegatom drogą 
elektroniczną (e-mail) (zał nr 13.1) 

2. Wniosek kol. Janas-Kozik o poparcie przez Walne Zgromadzenie PTP działań wspierających 
rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. (zał nr 13.2) 

3. Wnioski kol. Błaszczyka reprezentującego Oddział Wrocławski PTP (zał nr 13.3) 
a.  o uporządkowanie spraw związanych ze szkoleniem i certyfikacją psychoterapeutów. 
b. Uznanie za równoważne rekomendacje Towarzystwa Psychologicznego i 

Psychiatrycznego dotyczące szkoleń i certyfikacji.  
c. Przywrócenie równowagi w traktowaniu tzw. „psychoterapeutów” i psychologów 

klinicznych w przyznawaniu punktów poradniom zdrowia psychicznego 
d. Większa autonomia oddziałów i ich sekcji, w tym możliwość przyjmowania w poczet 

członków, nadawania certyfikatów, umieszczania na listach rekomendacyjnych 
e. Apel do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ o uznanie lekarzy z 1 stopniem specjalizacji za 

specjalistów jeżeli staż pracy klinicznej wynosi co najmniej 10 lat. 
f. Powrót do lokalnego zbierania składek i przekazywania ich części na konto Zarządu 

Głównego, a nie odwrotnie 
g. Poprawa dystrybucji „Psychiatrii Polskiej” 
h. Apel do Ministra Zdrowia o rzeczywistą realizację Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. 
i. Apel do Ministra Zdrowia o rozszerzenie wskazań refundacyjnych do stosowania leków 

przeciwpsychotycznych nowej generacji dla wszystkich psychoz, tj. wszystkich rozpoznań 
od F20 do F29. 

j. Apel do Ministra Zdrowia o rozszerzenie wskazań do leczenia pacjentów w oddziałach 
dziennych psychogeriatrycznych do wszystkich diagnoz od F00-F99 

k. Apel do Ministra Zdrowia o zwiększenie ilości oddziałów długoterminowej opieki 
psychiatrycznej 

l. Apel do Ministra o zwiększenie ilości Domów Pomocy Społecznej dla osób chorych 
psychicznie 

4. Wnioski złożone przez kol.Patejuk-Mazurek w imieniu Oddziału Warszawskiego PTP (zał 13.4) 
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a. Uchwała programowa obejmująca zaangażowanie nowo wybranego Zarządu 

Głównego PTP na rzecz obrony członków PTP, poprzez tworzenie standardów 
diagnostycznych i terapeutycznych, w których dobro i dorobek członków PTP będą 
chronione, w tym opracowania i legalizacji procedur przyjęciowych i wypisowych, 
przyjęć bez zgody, zaleceń diagnostycznych w sytuacjach zagrożenia samobójczego, 
dopuszczalności oraz zakresu leczenia off-label, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a 
także zasad współpracy z rzecznikami praw pacjenta. Oddział Warszawski oczekuje 
aktywnych działań, w tym ustanowienia rzecznika prasowego PTP i komitetu 
prasowego, niezwłocznie i konsekwentnie broniących i promujących pozytywny 
wizerunek psychiatrów i psychiatrii w Polsce. 

b. Uchwała o potrzebie podwyższenia wskaźnika środków finansowych publicznego 
płatnika świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień do 5,5%, tj 
średniego poziomu w krajach Unii Europejskiej, w perspektywie nie dłuższej niż 3-
letniej. 

c. Uchwała o rozpoczęciu prac programowych nad (1) postulatami reformy systemu 
ochrony zdrowia w 2014 roku, (2) postulatami akwizycji środków unijnych w latach 
2014-2020 oraz (3) nad nową perspektywą 2016-2020 Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Niezbędne jest w tym celu powołanie odpowiednich 
komitetów, systemu ustawicznej pracy, włączenie ogółu członków PTP do dyskusji 
oraz bieżące sprawozdanie postępów prac. 

d. Uchwała o zaangażowaniu PTP w tworzenie i systematyczne doskonalenie własnych 
naukowych standardów diagnostycznych i terapeutycznych. 

e. Uchwała o wsparciu działań Rzecznika Praw Obywatelskich RP, by dzień 22 września 
będący początkiem eksterminacji pacjentów psychiatrycznych w Szpitalu w 
Kocborowie, został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Zagładzie Osób 
Chorych Psychicznie. 

5. Wnioski  kol.Aleksandrowicza w imieniu Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP (zał nr 
13.5) 

a.  Wniosek o wystąpienie do MNISW o dotację na działalność wydawniczą PTP. 
b. Wniosek o zastąpienie wysyłania czasopism drukowanych (Psychiatria Polska i 

Psychoterapia) wysyłaniem plików PDF osobom które opłaciły składkę członkowską 
PTP.  

 
W trakcie dyskusji nad wnioskami omawiano wniosek 5b – głos zabrali kol.kol Olajossy, Bomba, 
Aleksandrowicz, Kacalak i Łoza. Kol. Bomba podsumował dyskusje i zaproponował przegłosowanie 
przez WZD dwóch wniosków w tej sprawie w następującym brzmieniu:  

1. Zmiana decyzji poprzedniego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie, że opłacenie składek 
członkowskich PTP oznacza otrzymywanie artykułów Psychiatrii Polskiej i Psychoterapii w 
formie PDF na dostarczony do Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego adres konta e-mail.  
W głosowaniu jawnym za wnioskiem głosowało 40 dlegatów, przeciw 26 a 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  

2. Członkowie, którzy opłacili składki i przekażą odpis opłaty wraz z adresem do Komitetu 
Redakyjno-Wydawniczego mogą otrzymać prenumeratę wersji papierowych pism z 50% 
zniżką od ceny rynkowej.  Za przyjęciem wniosku głosowało 35 delegatów, przeciw 19 zaś od 
głosu wstrzymało się 12 osób. 
 

Następnie po dyskusji nad wnioskiem kol.Pietrasa  odbyło się głosowanie nad wnioskiem w 
następującym brzmieniu:  
Walne Zgromadzenie Delegatów PTP zaleca przygotowanie sprawozdania ZG PTP tak aby było ono 
dostępne (w druku) dla delegatów najpóźniej w momencie wejścia na salę przed rozpoczęciem 
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Walnego Zgromadzenia. Za wnioskiem głosowało 51 osób, 4 były  przeciwne a  7 delegatów 
wstrzymało się od głosu. 
 
Kol. Szafrański poprosił o przegłosowanie przez WZD uchwały, przygotowanej  przez 
kol.Nasierowskiego i zgłoszonej przez Oddział Warszawski:   
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich  aby podjął starania 
o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Osób Chorych Psychicznie 22 
września. (Uzasadnienie uchwały – zał nr 13.6) 
Za wnioskiem głosowało 77 delegatów, 3 osoby wstrzymały się. 
 
Kol. de Barbaro zabrał głos w dyskusji odnośnie wniosków 3a,b,c,d  – Stwierdził, że prace dotyczące 
certyfikacji i uporządkowania spraw dotyczących psychoterapii trwają i zajmuje się nimi – Polska 
Rada Psychoterapii. Stanowczo sprzeciwił się postulatowi większej autonomii oddziałów i sekcji , i 
swobody w nadawaniu przez nie certyfikatów i list rekomendacyjnych. Sekcja naukowa  psychoterapii 
i terapii rodzin pracuje nad tym aby wprowadzić poważne standardy dotyczące psychoterapii – 
sugerowana we wniosku deregulacja prawa bycia psychoterapeutą grozi dewaluacją tego zawodu, 
może mieć konsekwencje korupcjogenne, i prowadzi w gruncie rzeczy do stanu w którym 
psychoterapeutą może być każdy. Jednakże w odniesieniu do psychoterapii musi obowiązywać 
standard.  
 
Ponadto w dyskusji zgłoszono postulat większego zaangażowania PTP w odniesieniu do 
wprowadzania w życie programów antynikotynowych wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
Kol. Szafrański zaapelował również o to aby termin organizacji kolejnego Zjazdu nie przypadał w tym 
samym czasie co zakończenie roku szkolnego. 
 
Po zakończeniu dyskusji zdecydowano, że wszystkie pozostałe zgłoszone wnioski zostaną zgodnie z 
rekomendacją Komisji Wniosków przekazane do rozpatrzenia przez ZG PTP. (jednogłośnie). 
 
16.Następnie Prezes WZD zarządził wybory do Komisji Rewizyjnej PTP 
Zgłoszono 5 kandydatur. 
 
Kol. I. Mazurek  
Kol. T. Tymińska  
Kol. P. Pankiewicz   
Kol. M. Załuska  
Kol. H. Karakuła  
 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący WZD zaproponował głosowanie 
jawne na całą listę. Nie było głosów przeciwnych i w głosowaniu jawnym 67 delegatów głosowało za 
wyborem Komisji w zaproponowanym składzie (nikt nie był  przeciw 5 osób wstrzymujących się) 
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 
Kol. M. Załuska (przewodniczący) 
Kol. P. Pankiewicz (wiceprzewodniczący)  
Kol. I. Mazurek (sekretarz) 
Kol. T. Tymińska (członek) 
Kol. H. Karakuła (członek) 
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17.Wybor Sądu Koleżeńskiego PTP 
Zgłoszono następujące kandydatury  
 
Kol. Krysa 
Kol. Bomba 
Kol. Kosmowski 
Kol. T. Adamczyk  
Kol. Pobocha 
Kol. J. Przybyło 
Kol. Aleksandrowicz  
Sąd Koleżeński ukonstytuuje się w terminie późniejszym 
 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (kol. Pobocha nieobecny na WZD nadesłał 
pisemne oświadczenie – zał nr 14). Przewodniczący WZD zaproponował głosowanie jawne na całą 
listę. Nie było głosów przeciwnych i w głosowaniu jawnym 65 delegatów głosowało za wyborem Sądu 
Koleżeńskiego w zaproponowanym składzie (nikt nie był  przeciw 6 osób wstrzymujących się) 
 
Prezes PTP stwierdził, że rezygnuje ze swojego wystąpienia – wygłosi je w dniu jutrzejszym w trakcie 
otwarcia Zjazdu.  
Przewodniczący WZD stwierdził, że porządek obrad WZD został wyczerpany i ogłosił zakończenie 
zebrania. 
 
 
Przewodniczący WZD - M.Olajossy 
 
Zastępca przewodniczącego WZD – J.Bomba 
 
Sekretarz WZD – G.Usar-Czerwiec,  
 
Sekretarz WZD - T.Szafrański 
 
 
 
 
 
 
 
 


