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Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 

 

Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury na Prezesa Elekta PTE. 

 

Utrzymanie wysokiego poziomu naukowego, integracja naszego środowiska i współpraca z innymi 

towarzystwami wymaga stałego wysiłku i aktywnych działań Zarządu PTE. Deklaruję szczerą chęć takich działań i 

wsparcie rozwoju zawodowego wszystkich członków naszego towarzystwa. W moich planach jest realistyczna 

aktualizacja zaleceń PTE w aspekcie warunków krajowych, co ułatwi pracę endokrynologom pracującym „na 

pierwszej linii” oraz aktywizacja ośrodków lokalnych. Jest to szczególnie ważne wobec aktualnej polityki 

przeniesienia ciężaru opieki zdrowotnej na lecznictwo ambulatoryjne. Moje liczne kontakty zagraniczne, 

współpraca z wieloma ośrodkami i firmami farmaceutycznymi mogą być bardzo przydatne w kierowaniu 

Towarzystwem. Deklaruję otwartość na wszelkie propozycje zmierzające do optymalizacji działania PTE i 

podniesienia rangi Towarzystwa dla dobra polskiej endokrynologii i naszych pacjentów. 

Od stażu podyplomowego związany jestem z wrocławską Kliniką Endokrynologii, którą kieruję od 2013 r. Byłem 

stypendystą DAAD i Instytutu Szwedzkiego, ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym granty w Brukseli, 

członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii (ENEA), Komitetu Nominacyjnego 

Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE), zaproszonym wykładowcą na wielu kongresach, 

warsztatach i kursach krajowych i zagranicznych. Organizowałem Europejski Kongres Endokrynologiczny we 

Wrocławiu, Kongres ENEA we Wrocławiu, Kursy Kształcenia Podyplomowego ESE we Wrocławiu i we Lwowie, 

Polsko-Rumuńskie Sympozja Endokrynologiczne, Kurs Chorób Przysadki, Konferencję Endokrynologiczno-

Chirurgiczną i wiele spotkań lokalnych. Jestem Członkiem Honorowym Rumuńskiego Towarzystwa 

Endokrynologicznego, posiadam tytuł Ambasadora Kongresów Polskich. 

W latach 2005-2016 byłem sekretarzem zarządu PTE, obecnie przewodniczę Sekcji Neuroendokrynologii i 

oddziałowi Wrocławskiemu PTE. Aktywnie uczestniczyłem w nowelizacji Statutu PTE. Jestem Przewodniczącym 

Rady Naukowej Endokrynologii Polskiej, redaktorem Frontiers in Endocrinology (Pituitary endocrinology), 

członkiem rad redakcyjnych czasopism Endocrine, International Journal of Endocrinology, Acta Endocrinologica i 

wielu krajowych. Byłem redaktorem podręcznika Endokrynologia Kliniczna w formie e-booka i podręcznika dla 

studentów. Reprezentuję PTE w Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), byłem wiceprzewodniczącym 

Sekcji Endokrynologii UEMS. Uczestniczę w wielu międzynarodowych programach badawczych, jestem członkiem 

międzynarodowych Konferencji Uzgodnień w Akromegalii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie 

endokrynologii. Mam w dorobku 380 pełnotekstowych publikacji naukowych o sumarycznej wartości IF 300. 

W kierowanej przez mnie klinice mam wspaniałych współpracowników, a największą satysfakcję sprawia mi, że 

wybierają ją młodzi lekarze rezydenci i doktoranci o najwyższych ocenach. Miałem też szczęście trafiać na 

świetnych i pomocnych Szefów. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Fascynują mnie 

podróże, relaksuję się w czasie jazdy na rowerze i spacerów z wnuczką. 
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Doświadczenie jakie zdobyłem w czasie swojej pracy lekarskiej, naukowej i organizacyjnej pozwala mi mieć 

nadzieję, że podołam wyzwaniom stojącym przed Prezesem Elektem PTE. 

Proszę o poparcie mojej kandydatury w głosowaniu na Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa 

Endokrynologicznego. 

 

      Łączę wyrazy szacunku, 

       

Wrocław, 30.08.2021 


