Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 24.04.2018
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.30 dnia 24.04.2018. W zebraniu wzięli udział: Marek
Kalmus, Magdalena Konior, Joanna Grzesiak, Bożena Miczulska-Kalmus, Małgorzata Maj-Nęcka,
Leszek Okoń, Marta Kubisz, Katarzyna Czerwińska, Dariusz Bobowski, Magdalena Kalińska,
Bartosz Chmielnicki oraz Jolanta Wąsiel.
Upoważnienia do głosowania przekazali Konrad Skrzyszewski oraz Wiesław Nowak.
I. Wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania.
Jednogłośnie wybrano Marka Kalmusa na przewodniczącego zebrania i Magdalenę Konior na
sekretarza zebrania.
II. Wybrano komisję skrutacyjną.
Wybrano Joannę Grzesiak i Bożenę Miczulską-Kalmus na członków komisji skrutacyjnej.
III. Marek Kalmus przeczytał sprawozdanie zarządu za rok 2017:
1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 19 zebrań oraz 10 dodatkowych zebrań dotyczących
organizacji kongresów TCM 2017 i 2018 w których brali udział również członkowie zarządu.
2. W 2017 roku przyjęto 36 nowych członków, a nie skreślono żadnego. Liczba członków PTTMC
na koniec 2017 r. to 110 osób, natomiast od 1 stycznia 2018 do dnia Walnego Zgromadzenia w
dniu 24 kwietnia 2018 przyjęto kolejnych 5 członków.
3. Dzięki atrakcyjnym zniżkom dla członków PTTMC znacząco przed kongresem wzrosła liczba
członków stowarzyszenia.
4. Również dzięki możliwości opłacenia ubezpieczenia zawodowego OC dla terapeutów TMC
będących członkami PTTMC, na atrakcyjnych warunkach 90 zł rocznie do kwoty gwarancyjnej
300.000 rocznie, ubezpieczenie to stało się kolejną okazją do wzrostu liczby członków
Stowarzyszenia. Istnieje też możliwość ubezpieczania OC gabinetów i przychodni TMC
zatrudniających kilku terapeutów oraz OC dla szkół medycyny chińskiej.
5. W dniach 13-15 października 2017 odbył się 2-gi Międzynarodowy Kongres TCM, Kraków
2017. Głównym organizatorem było PTTMC, a współorganizatorami: Instytut Konfucjusza UJ
(który m.in. pokrył też część kosztów organizacji kongresu i udostępnił nieodpłatnie salę
wykładową na ul. Radziwiłłowskiej 4), Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie i Instytut
Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia.
Kongres TCM, Kraków 2017 okazał się ponownie wielkim sukcesem zarówno pod
względem udziału wybitnych wykładowców międzynarodowych i ciekawych tematów, jak i liczby
uczestników oraz pod względem organizacyjnym – dzięki oddanej pracy zarządu, grupy członków
PTTMC i kilku wolontariuszy. Wielkim uznaniem cieszył się również bankiet zamku w Korzkwi k.
Krakowa.
6. Dzięki dodatniemu bilansowi finansowemu, co zawdzięczamy 1-szemu Kongresowi TCM
Kraków 2016 oraz wzrostowi liczby członków, stowarzyszenie od grudnia 2016 do końca grudnia
2017 zatrudniło Dariusza Bobowskiego do pracy w sekretariacie PTTMC (rozliczenie na podstawie

faktury wystawianej przez niego co miesiąc), oraz Aleksandrę Szczerbak do organizacji kolejnego
kongresu (na umowę o dzieło) – płacąc im kwoty 800 zł brutto miesięcznie. Ze względu na
konieczność ograniczenia wydatków od 1 stycznia 2018 Dariusz Bobowski wykonuje ograniczoną
pracę na rzecz PTTMC za kwotę 200 zł miesięcznie (do 31 maja 2018), a Aleksandra Szczerbak
pracuje od 1 stycznia 2018 społecznie na rzecz organizacji Kongresu (w przypadku, gdy 3-ci
Kongres TMC w dniach 12-14.10.2018 będzie imprezą dochodową, Stowarzyszenie wypłaci
nagrodę Aleksandrze Szczerbak w kwocie ustalonej przez Zarząd).
7. W celu poprawy kontaktu z członkami oraz promowania działalności statutowej PTTMC od
stycznia 2017 co miesiąc rozsyłany jest newsletter do wszystkich członków, założona też została
strona na FB, a od marca 2017 działa nowa strona internetowa PTTMC.
8. Jak co roku, wspólnie z Instytutem Konfucjusza UJ, członkowie PTTMC: Olga Baran, Joanna
Grzesiak, Magdalena Konior, Marek Kalmus, Katarzyna Fizia oraz Izabela Miętka z Warszawy
mieli publiczne darmowe wykłady popularyzujące medycynę chińską.
PTTMC było również zaangażowane w organizację obchodów Nowego Roku Chińskiego –
w Instytucie Konfucjusza UJ odbył się kolejny „Dzień z medycyną chińską” (3 wykłady
publiczne), Analogiczny „Dzień z medycyną chińską” zorganizowany został w Instytucie
Konfucjusza UJ z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2017/18 w dniu 30 września 2017. W
ramach obu w/wym. „Dni z medycyną chińską” oprócz wykładów odbywała się też darmowa
diagnoza i konsultacje pacjentów, które prowadzili Joanna Grzesiak, Konrad Skrzyszewski, Izabela
Miętka, Katarzyna Fizia).
9. Członek zwyczajny PTTMC Małgorzata Koszyk z Nowego Sącza opracowała Kodeks Etyki
terapeuty PTTMC. Kodeks ten oparty jest na Kodeksie Etyki Zawodowej Brytyjskiego
Stowarzyszenia Akupunktury – British Acupuncture Council (BAcC), oraz Kodeksie Etyki
Zawodowej opublikowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej –
European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA), a także Kodeksie Etyki wydanym
przez Amerykańską Organizację Akupunktury i Medycyny Orientalnej – National Certification
Commission for Acupuncture and Oriental Medicine (NCCAOM). Po wprowadzeniu niewielkich
poprawek i uzupełnień przez M. Kalmusa, W.S. Nowaka i Bartosza Chmielnickiego Kodeks został
rozesłany do wszystkich członków w celu akceptacji podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 6
kwietnia 2017, a po dokonaniu niewielkich zmian i akceptacji kodeks został umieszczony na stronie
www.pttmc.org oraz rozesłany e-mailem do wszystkich członków PTTMC.
10. Zarząd w ramach monitoringu niewłaściwych zachowań i procedur niektórych polskich
terapeutów TMC w porozumieniu z Radą Naukową PTTMC i profesorami chińskimi: Li Jie i
Sunem Peilinem analizował działania Marii, Zoriany Sędziak (nie będącej członkiem PTTMC) –
pismo w tej sprawie wysłano do niej w kwietniu 2018 r.
11. W imieniu Zarządu M. Kalmus monitoruje działalność szkoleniową różnych osób, firm i
instytucji w zakresie TMC. Niektóre z nich stanowią zagrożenie dla poziomu i jakości edukacji
przyszłych terapeutów, a co za tym idzie dla ewentualnego bezpieczeństwa pacjentów i dobrego
imienia medycyny chińskiej w Polsce. Wskazanym jest, aby PTTMC podjęło w przyszłości
działania dążące do wprowadzenia oficjalnych standardów edukacyjnych, egzaminacyjnych i
certyfikacyjnych TMC w Polsce.
12. W dniach 24-27 marca 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie ETCMA w Tel Avivie. PTTMC i
Polskę reprezentował M. Kalmus, pokrywając część kosztów wyjazdu prywatnie. Wybrana została
część zarządu ETCMA, w tym prezesem został przyjaciel PTTMC, Gerd Ohmstede z Niemiec,

pełniący również od kilkunastu lat funkcję dyrektora Kongresu TCM w Rothenburgu. Podczas GA
ETCMA M. Kalmus promował również 2-gi Kongres TCM, Kraków 2017.
13. W dniach 23-27 maja 2017 M. Kalmus brał udział w 48 Kongresie TCM w Rothenburgu –
największym międzynarodowym kongresie TCM w Europie i jednym z najważniejszych na
świecie. PTTMC było tam promowane podczas corocznego International Meeting (24.05.2017;
sponsoring przez PTTMC w minimalnej kwocie 100 Euro) i bankietu (26.05.2017). Podczas
półdniowego spotkania organizatorów kongresów TCM (5th Congress Chairpersons Meeting) M.
Kalmus nawiązał kontakty z innymi organizatorami kongresów i promował również 2-gi Kongres
TCM, Kraków 2017. Kongres TCM Kraków 2017 promowany był również bezpłatnie w ramach
całego Kongresu TCM w Rothenburgu przez tamtejsze biuro kongresowe. Wyjazd M. Kalmusa do
Rothenburga odbył się na własny koszt.
14. W dniu 10 października 2017 r. M. Kalmus brał udział w Warszawie w spotkaniu z
szesnastoosobową delegacją zarządu World Federation of Acupuncture-Moxybution Societies
(WFAS, liczącej ponad 200 stowarzyszeń z całego świata) w skład której wchodzili m.in. Prezes i
Generalny Sekretarz WFAS, oraz wiceprezes Chińskiej Akademii TCM. Odbyło się oficjalne
otwarcie w obecności ambasadora ChRL krótkiej wystawy na Wyższej Szkole Vistula, poświęconej
historii i tradycji akupunktury i moksybucji, sesja naukowa, a następnie nieoficjalne spotkanie
delegacji WAFAS i Beijing Tong Ren Tang w którym jedynym przedstawicielem TMC z Polski był
M. Kalmus. Omawiane były m.in. organizacja Światowego Dnia Akupunktury UNESCO w Paryżu
15.11.2018 i dwudniowej konferencji z tym wydarzeniem związanej (16-16.11.2018) oraz Walne
Zgromadzenie i międzynarodowa konferencja WFAS na początku grudnia 2017 w Pekinie. PTTMC
zostało zaproszone do wstąpienia do WFAS jako członek zwyczajny, a M. Kalmusowi
zaproponowano kandydowanie do Komitetu Wykonawczego (EC WFAS).
15. W związku z koniecznością złożenia aplikacji członkowskiej do WFAS do końca października
2017, Zarząd PTTMC podjął uchwałę o przystąpieniu do WFAS z prośbą o zatwierdzenie tej
decyzji przez Walne Zgromadzenie w kwietniu 2018. PTTMC zostało przyjęte jednogłośnie jako
216 członek WFAS, a M. Kalmus, dzięki m.in. rekomendacji i poparciu przedstawicieli ETCMA
obecnych w Pekinie i członków zarządu WFAS obecnych wcześniej w Warszawie został członkiem
9 EC WFAS. Gerd Ohmstede, prezes ETCMA został wybrany jednym z wiceprzewodniczących
WFAS.

Komunikat na temat działań zarządu PTTMC o okresie 1.01 – 24.04.2018
·

Wzrost liczby członków PTTMC o kolejnych 5 osób i kolejni członkowie PTTMC
rekomendowani do ubezpieczenia OC zawodowego terapeuty TMC.

·

Przygotowania do 3-go Kongresu TCM (12-14.10.2018).

·

Udział M. Kalmusa w Walnym Zgromadzeniu ETCMA w Palermo dniach 1-3 marca 2018
oraz w całodniowym warsztacie ETCMA poświęconym działaniom ChRL na arenie
międzynarodowej z zakresie TCM – omówione zostały szanse, korzyści i zagrożenia dla
TMC na Zachodzie. Końcowe wnioski zostaną opracowane przez Zarząd ETCMA i
przesłane do PTTMC. Podczas GA ETCMA M. Kalmus promował również 3-ci Kongres
TCM, Kraków 2018. Kongres promowany jest tez w newsletterze i na stronie
www.etcma.org.

·

PTTMC jest promowane wraz innymi członkowskimi stowarzyszeniami w
angielskojęzycznym folderze wydrukowanym przez ETCMA.

·

Zainicjowanie przez PTTMC (M. Kalmus) współpracy w sprawie promocji TMC z Muzeum
Azji i Pacyfiku w Warszawie – organizacja cyklicznych wykładów publicznych na tematy
związane z medycyną chińską oraz współudział w organizacji Światowego Dnia
Akupunktury UNESCO w Warszawie 15.11.2018.

·

Rozpoczęto wstępne przygotowania do organizacji w Polsce wydarzeń związanych ze
Światowym Dniem Akupunktury UNESCO: wykłady publiczne i wystawy: Kraków,
Warszawa, ewentualnie inne miasta, oraz wywiady: RTV, Internet, prasa.

·

W dniu 11 kwietnia 2018 odbyła się oficjalna wizyta sześciu przedstawicieli dyrekcji i
ordynatorów z Shanghai Shuguang Hospital – Szpitala Uniwersyteckiego Shanghai TCM
University: wizytę na prośbę strony chińskiej przygotowywał M. Kalmus, a rozmowy na
temat współpracy i możliwości otwarcia w przyszłości oddziału akupunktury lub medycyny
integracyjnej w Polsce prowadzili W.S. Nowak, wiceprezes PTTMC i M. Konior, sekretarz
PTTMC (w organizację wizyty w końcowym etapie zaangażowana była też Wei Xiaohong,
oraz tłumaczka z języka chińskiego, Agnieszka Szpuler-Dirak).

·

PTTMC obecne będzie również na 49 Kongresie TCM w Rothenburgu w dniach 8-12 maja
2018:
· reklama 3-go Kongresu TCM, Kraków 2018 w biuletynie Kongresu TCM w
Rothenburgu (darmowa strona reklamowa),
· angielskojęzyczne foldery reklamowe naszego kongresu jako inserty do materiałów
kongresu w Rothenburgu (za darmo)
· International Meeting w dniu 10.05.2018 – sponsoring przez PTTMC (w minimalnej
kwocie 100 Euro)
· udział M. Kalmusa jako przedstawiciela PTTMC w półdniowym spotkaniu: 6th
Congress Chairpersons Meeting w celu wymiany doświadczeń związanych z organizacją
i promocją kongresów oraz zwiększenia międzynarodowej promocji naszego kongresu.
· udział M. Kalmusa w całodniowej sesji 12th European School Leaders Day
(organizowany przez ETCMA) na temat: Teaching Research Literacy. The importance of
understanding about research for acupuncture professionals.
· udział M. Kalmusa w półdniowej sesji: 4th TCM going political! oraz w innych
wydarzeniach organizowanych przez ETCMA w ramach 49 Kongresu TCM w
Rothenburgu.
· Udział w większości wydarzeń organizowanych przez ETCMA w ramach kongresu w
Rothenburgu jest dla członków PTTMC bezpłatny (za wyjątkiem 12 th European School
Leaders Day). Udział w samym kongresie dzięki członkostwu PTTMC w ETCMA daje
naszym członkom zniżkę 20%. Oprócz M. Kalmusa w kongresie w Rothenburgu będzie
brać udział kilku innych członków PTTMC (m.in. Izabela Miętka, Ilona Sapińska, Rafał
Becker, Małgorzata Ładecka). M. Kalmus pokrywa z własnych środków udział w
płatnych wydarzeniach kongresu, dojazd i pobyt na Kongresie TCM w Rothenburgu.

IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 odczytała skarbnik towarzystwa Joanna Grzesiak.
V. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał Lesław Okoń.

VI. Jednogłośnie przegłosowano członkostwo PTTMC w World Acupuncture Federation.
VII. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego
za rok 2017.
VIII. Marek Kalmus przedstawił propozycje zmian w statucie.
IX. Propozycję członków nowego zarządu przedstawił Marek Kalmus: zgłoszono Izabelę Miętkę,
Małgorzatę Koszyk oraz Magdalenę Kalińską, Wiesława Nowaka, Dariusza Bobowskiego oraz
Magdalenę Konior. Jednogłośnie zatwierdzono zgłoszone kandydatury.
X. Zgłoszono propozycje do komisji rewizyjnej: Jolanta Wąsiel, Katarzyna Czerwińska oraz Joanna
Grzesiak. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, pozostałe osoby są za.
XI. Lesław Okoń wystąpił z wnioskiem o nadanie Markowi Kalmusowi tytułu Prezesa
Honorowego. Propozycja została przegłosowana przy jednym głosie wstrzymującym się.
XII. Ustalono że zarząd zbierze się w wybranym przez siebie terminie i ustali funkcje pełnione w
zarządzie przez wybrane osoby.
XIII. Propozycje zmian w statucie i głosowania:
- głosowanie nad jednorazową składką, płaconą raz rocznie – propozycję przegłosowano
jednogłośnie
- głosowanie nad podziałem składek: dwa rodzaje składek, niższa dla studentów – propozycja
przegłosowana jednogłośnie
- głosowanie nad podniesieniem składki wpisowej do kwoty 50 zł. Jedna osoba się wstrzymuje od
głosu, pozostałe są za
- uchwała dotycząca podniesienia składki członkowskiej dla członków zwyczajnych i
nadzwyczajnych, do kwoty 240 zł na rok (z terminem wejścia w życie od 1.01.2019) oraz do kwoty
180 zł, w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2018 – dwa głosy przeciw, pozostałe osoby głosują za
- uchwała dotycząca podniesienia składki członkowskiej dla członków studentów, do kwoty 180 zł
na rok (z terminem wejścia w życie od 1.01.2019) – dwa głosy przeciw, pozostałe osoby głosują za
- uchwała dotycząca powiązania wizytówki internetowej z ubezpieczeniem OC – jedynie w
przypadku posiadania ubezpieczenia można reklamować swój gabinet na stronie PTTMC –
propozycja przegłosowana jednogłośnie
- uchwała dotycząca edukacji w dziedzinie medycyny zachodniej – członek towarzystwa powinien
posiadać 200 godzin edukacji w dziedzinie medycyny zachodniej. Jednocześnie uchwala się 5 lat
vacatio legis dla osób będących w Towarzystwie na uzupełnienie edukacji. Jedna osoba wstrzymuje
się od głosu reszta głosuje za.
- uchwała o skróceniu czasu rozpoczęcia drugiego terminu zebrania w przypadku braku kworum z
30 minut do 15. Wszyscy obecni głosują za.
Na koniec podano propozycje przyszłych działań Stowarzyszenia:
- promowanie medycyny chińskiej w formie wykładów, wystaw itp.
- zorganizowanie dnia akupunktury
- ustalenie standardów edukacyjnych
- ustalenie standardów zawodu akupunkturzysty i terapeuty TCM
- działania na rzecz wprowadzenia zawodu terapeuta medycyny chińskiej

- zmiany w statucie umożliwiające Stowarzyszeniu funkcjonowanie jako organizacja pożytku
publicznego
- rozszerzenie kontaktów międzynarodowych zwłaszcza z Chinami.

