
Walne Zgromadzenie PTTMC Sprawozdawczo - Wyborcze

Kraków, 24 kwietnia 2018 (wtorek)

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 18:30, a w przypadku braku kworum – godz. 19:00 

UCZESTNICTWO: Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem członków 
PTTMC. To Wasze prawo i możliwość bezpośredniego wpływania na aktualne i przyszłe działania 
Stowarzyszenia oraz przyszłość medycyny chińskiej w Polsce. W ciągu roku liczba członków zwiększyła
się ponad dwukrotnie do 120 osób (co zauważone zostało i pozytywnie skomentowane przez 
ETCMA), dzięki czemu wzrosła też ranga Stowarzyszenia – to dzięki Wam jesteśmy teraz największym 
reprezentantem TMC w Polsce. 
W przypadku niemożności przyjazdu bardzo prosimy o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do 
zabierania głosu w Waszym imieniu oraz do głosowania innemu członkowi PTTMC, który będzie 
obecny na Walnym Zgromadzeniu – można to zrobić na papierze lub mailem przesłanym na adres 
biuro@pttmc.org . 
Bardzo prosimy o krótką informację zgłoszeniową (mail, telefon, sms, list) uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia, dzięki czemu będziemy wiedzieli ile osób planuje przybyć – 
pozwoli to nam wynająć odpowiednią salę w pobliżu Centrum Medycyny Chińskiej, niedaleko dworca
PKP, ponieważ w związku ze zwiększoną liczbą członków jest mało prawdopodobny byśmy zmieścili 
się w Centrum Medycyny Chińskiej na ul. Warszawskiej 1, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia.

Przypominamy, że w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie mający opłacone na 
bieżąco składki członkowskie. Istnieje możliwość opłacenia zaległych składek na miejscu 
bezpośrednio u Skarbnika PTTMC przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

MIEJSCE: Kraków, Centrum Medycyny Chińskiej, ul. Warszawska 1
UWAGA miejsce może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników Walnego 
Zgromadzenia – poinformujemy o tym w oddzielnym mailu i na stronie internetowej www.pttmc.org 
(w takim przypadku nowe miejsce Walnego Zgromadzenia zostanie wybrane w pobliżu Centrum 
Medycyny Chińskiej).

PROGRAM: 

1. Powitanie zgromadzonych i wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Sprawozdanie Zarządu – Marek Kalmus, prezes

4. Sprawozdanie finansowe – Joanna Grzesiak, skarbnik

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Leszek Okoń, przewodniczący

6. Głosowanie na udzieleniem wotum zaufania ustępującemu zarządowi

7. Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego 3-go Międzynarodowego Kongresu TCM na temat 
aktualnych działań związanych z organizacją kongresu.
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8. Informacja na temat działań European Traditional Chinese Association (ETCMA) oraz World 
Federation of Acupuncture and Moxibution Societies (WFAS) – Marek Kalmus

9. Głosowanie w celu zatwierdzenia członkostwa PTTMC w WFAS liczącym 210 stowarzyszeń 
członkowskich na całym świecie, na stałe współpracującym z WHO.

10. Propozycje przyszłych działań PTTMC:
a. promocja TMC w formie wykładów publicznych, wystaw, wywiadów itp.

b. organizacja wydarzeń związanych z World Acupucture Day 15 listopada 2018

c. opracowanie standardów edukacyjnych i certyfikacyjnych – do rozważenia jest powołanie 
w tym celu w ramach PTTMC odrębnej struktury (np. Komisji ds. Edukacji i Certyfikacji)

d. działania lobbystyczne w celu ustanowienia regulacji prawnych zawodów akupunkturzysta 
i terapeuta TMC

e. zmiany w statucie związane z możliwością wystąpienia do KRS o przyznanie prawa PTTMC 
bycia Organizacją Pożytku Publicznego 

f. rozszerzenie kontaktów międzynarodowych, szczególnie z Chinami

11. Tematy do rozważenia podczas Walnego Zgromadzenia – propozycje zarządu

a. zwiększenie składu zarządu w celu sprawniejszej i wydajniejszej pracy

b. propozycja podniesienia składek członkowskich, dzięki czemu Stowarzyszenie będzie 
mogło sprawniej działać na rzecz swoich członków i promocji medycyny chińskiej

c. członkostwo PTTMC w innych międzynarodowych organizacjach w celu podniesienia rangi 
Stowarzyszenia

d. powiązanie umieszczenia wizytówki gabinetu na stronie internetowej PTTMC z 
koniecznością posiadania ubezpieczenia OC zawodowego i opłaconych składek rok z góry 

e. zmiana w statucie dotycząca posiadania przez członków zwyczajnych i nadzwyczajnych 
przeszkolenia w zakresie podstaw medycyny zachodniej w wymiarze ok. 200 godzin 
edukacyjnych lub równoważnego z tytułu posiadania wykształcenia ogólnego medycznego – z
uwzględnieniem vacatio legis np. 3 lata.

f. zmiana w statucie dotycząca skrócenia okresu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia w 
drugim terminie w przypadku braku kworum: z 30 minut do 15 minut.

12. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTTMC

13. Ukonstytuowanie się nowego i Komisji Rewizyjnej Zarządu PTTMC

14. Dyskusja i ewentualne zatwierdzenie propozycji Zarządu podanych w punkcie 11.

15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PTTMC

Bardzo prosimy Was o osobiste zaangażowanie się w działania PTTMC i zgłoszenia kandydatur do 
Zarządu i na Prezesa PTTMC oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd PTTMC
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