SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
2019-2020 r.
Komisja Rewizyjna w latach 2019-2020 działała w składzie:
Przewodniczący:

dr hab. n. med. Marta Tarczyńska

Członkowie:

dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski
dr n. med. Mirosław Falis

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego 26 sierpnia 2020 roku w siedzibie biura PTOiTr,
mieszczącego się w Łodzi przy ul. Gdańskiej 126/128.
Komisja dokonała:
1/ analizy dokumentów księgowych za 2019 i pierwsze siedem miesięcy 2020 roku oraz
2/ oceny działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu PTOiTr.
Kontrolowano dokumentację finansowo-księgową wydatków statutowych i wydatków
dotacyjnych, analizowano umowy łączące PTOiTr z podmiotami zewnętrznymi oraz
podejmowane uchwały i stopień ich realizacji.
Komisji umożliwiono dostęp do wszelakiej dokumentacji i informacji niezbędnych do
wykonywania swoich statutowych obowiązków.
Przy czynnościach szczegółowych informacji udzielali: Prezes – Pan profesor Leszek
Romanowski, Sekretarz – Pan doktor Piotr Czarnecki, Skarbnik – Pan doktor Maciej
Bręborowicz, Przedstawiciel Biura – Pan mecenas Dominik Wieszczek.
Komisja na wszystkie zadawane pytania otrzymała wyczerpujące odpowiedzi, wyjaśnienia
uznała za w pełni wiarygodne i wystarczające.
Kierując się własną analizą Komisja oceniła:
1. Prawidłowość sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2019 rok;
2. Należyte udokumentowanie wszystkich wpływów i wydatków.
3. Stan środków finansowych na dzień: 31 grudnia 2019 roku oraz 31 lipca 2020 roku
Należy podkreślić staranność finansową i przejrzystość prowadzonej dokumentacji oraz fakt,
że wszelkie wydatki były dokonywane po uzyskaniu zgody Zarządu i dokumentowane
w postaci uchwał, te zaś załączane do dokumentacji Towarzystwa.
Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd i Przedstawiciela Biura dokumentacją
finansową i merytoryczną Komisja Rewizyjna dokonała pozytywnej oceny pracy
Towarzystwa w tym zakresie.

Komisja na podstawie otrzymanych materiałów od Sekretarza PTOiTr Pana doktora nauk
medycznych Piotra Czarneckiego stwierdziła zgodność podejmowanych uchwał
z obowiązującym Statutem PTOiTr.
Zarząd Towarzystwa w bieżącej kadencji przypadającej na lata 2019-2020 zbierał się
kilkukrotnie na następujących posiedzeniach:
1/ 16 kwietnia 2019 r. w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu;
2/ 12 września 2019 w Pałacu Ogińskich w Siedlcach;
3/ 23 czerwca 2020 w Sekretariacie Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki,
ORSK im. W. Degi w Poznaniu;
4/ 4 maja, 6 kwietnia oraz 31 sierpnia 2020 roku posiedzenia Zarządu odbyły się w formie
telekonferencji.
Zarząd Główny podczas zwoływanych spotkań zajmował się bieżącą pracą nad działalnością
statutową Towarzystwa. Spośród przedstawianych spraw szczególnie w zakresach promocji,
edukacji i integracji zwracają uwagę:
1/ prace poświęcone wizerunkowi Towarzystwa,
2/ działania celem kontynuacji tradycji spotkań międzynarodowych,
3/ powołanie Rady Konsultacyjnej z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za prace
poszczególnych Komisji,
4/ podjęcie analizy potrzeb lekarzy w trakcie specjalizacji,
5/ zaangażowanie w zakresie organizacji FORTE Summer School oraz EFORT Spring Travelling
Fellowship,
6/ reaktywacja konkursu na najlepszą pracę doktorską z przyznawaniem nagród laureatom,
7/ prace nad stworzeniem i rozwojem platformy komunikacyjnej członków PTOiTr oraz
modyfikacją i upowszechnianiem portalu edukacyjnego,
8/ prace porządkujące w zakresie posiadanych przez poszczególne oddziały kont nie
powiązanych z kontem głównym PTOiTr oraz dostępu do subkont oddziałów,
9/ opracowanie procedur dotyczących opłacania składek członkowskich,
10/ prace nad wprowadzeniem zmian w statucie PTOiTr w zakresie Walnego Zgromadzenia
Członków.
11/ przygotowanie regulaminu procedury pogrzebowej i udziału PTOiTr w pożegnaniach
osób związanych z Towarzystwem,
Działalność Zarządu Głównego w 2019 r. jak i w roku 2020 r. to także podsumowania
konferencji i zjazdów ortopedycznych, w tym udziału naszego Towarzystwa jako Invited

Nation podczas zjazdów francuskiego i izraelskiego towarzystwa ortopedycznego a także
analiza zagrożeń w tym zakresie wynikających z pandemii COVID-19 z uwzględnieniem
planowanych działań w przyszłości.
Podczas spotkań Zarządu Głównego podawany był aktualny stan czasopisma „Chirurgia
Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, a także przestawiano informacje od firmy LPT Group
w zakresie bieżącej współpracy z PTOiTr.
Zarząd Główny PTOiTr usilnie włączał do swoich prac przedstawicieli Stowarzyszeń
Studentów kierunków lekarskich jak i Rezydentów w dziedzinie Ortopedii, upowszechniając
zainteresowanie tematyką zawodu.
Komisja stwierdza, ze umieszczone na stronie ptoitr.pl sprawozdanie Zarządu przedstawia
rzetelnie dokonania edukacyjne, promocyjne i organizacyjne, opisuje podejmowane
działania i określa kierunki rozwoju Towarzystwa. Komisja stwierdza że sprawozdanie
Zarządu zawiera wszystkie istotne informacje. Podkreślić należy, że Zarząd Polskiego
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przedstawił swoją działalność nader
szczegółowo.
Komisja uznaje działania Zarządu za w pełni właściwe i zgodne z celami PTOiTr; nie zgłasza do
prowadzonej wielokierunkowej aktywności uwag, ocenia zaangażowanie i rozmiar
wykonanych działań za wyjątkowe i niezmiernie cenne dla naszego Towarzystwa, prosząc
jednocześnie Walne Zebranie Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska

