
Wczoraj, dziś i jutro 
Agnieszka Przepióra



•Misja Stowarzyszenia 

•Elementy historii 

•Powstanie PSTE 

•Działalność 2012- 2019 

•Co nam przyniesie rok 2020?

AGENDA



CELE STOWARZYSZENIA

•„Głównym celem PSTE jest podnoszenie kwalifikacji osób 
wykonujących zawód technika elektroradiologii oraz 
kształcących się w tym zawodzie poprzez organizację    
szkoleń teoretycznych, warsztatów praktycznych                     
i innych form dydaktycznych. 

•Jednym z (…) zadań PSTE jest zaangażowanie się                  
w integrację środowiska zawodowego ludzi związanych              
z radiologią czy diagnostykę obrazową . 

•Przedmiotem naszego zainteresowania będą wszystkie sprawy 
zawiązane z zawodem technika elektroradiologii od kształcenia 
począwszy poprzez sprawy zawodowe, aż do emerytur 
pomostowych kończąc.” 



Slajd dzięki uprzejmości st. Tech. Czesława Pływacza 
Prezesa PSTE w latach 2012- 2016 

ELEMENTY HISTORII

                               POLSKIE  
                           LEKARSKIE  
                           TOWARZYSTWO  
                           RADIOLOGICZNE  

                               SEKCJA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

… a wszystko zaczęło się od:

1925   -  powołanie do życia PLTR 
1971  -   powstaje Sekcja Techników  Elektroradiologii  PLTR 
…………… 
2011   - rozwiązanie STE PLTR.



ZAŁOŻENIE PSTE

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE 
Katowice, 24 marca 2012 r.

Slajd dzięki uprzejmości st. Tech. Czesława Pływacza 
Prezesa PSTE w latach 2012- 2016 



ZAŁOŻENIE PSTE

Rejestracja  PSTE w KRS  
Gliwice, 26 listopada 2012 r.

GRUPA INICJATYWNA  
Warszawa, 11 lutego 2012 r.

Slajd dzięki uprzejmości st. Tech. Czesława Pływacza 
Prezesa PSTE w latach 2012- 2016 



DZIAŁALNOŚĆ 2012- 2019

•  Zarząd 

• Organizacja szkoleń i warsztatów 

• Aktywne uczestnictwo w regulacjach dotyczących                     

spraw zawodowych na szczeblu rządowym 

• Działania z zakresu rozwoju standardów kształcenia 

• Publikacje w magazynach branżowych 

• Reprezentacja Stowarzyszenia na forum europejskim i światowym



W ciągu 7 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Techników 

Elektroradiologii urząd prezesa piastowali kolejno: 

2012- 2016      Czesław Pływacz 

2016- 2019      Aneta Wilczek 

2019- obecnie  Artur Synowiecki

Zarząd



Zorganizowane szkolenia

1. 12 i 13 stycznia 2013 r. nt: „Techniczne i kliniczne podejście do badań 
tomografii komputerowej” 

2. 21 i 22 września 2013 r. nt: „Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego” 

3. 11 i 12 stycznia 2014 r. nt: „Miej serce i patrzaj w serce” 
     
4. 29 marca 2014 r. nt: „Negatywne emocje w miejscu pracy:              

przyczyny, skutki i metody przeciwdziałania" oraz "Metody rozwiązywania 
problemów związanych ze zmianą czasu pracy wynikającą  z Ustawy            
o Działalności Leczniczej„ 

5. 21 i 22 września 2014 r. nt: „Radiologia &Szpitalny Oddział Ratunkowy” 

6. 14 i 15 marca 2015 r. nt: „Diagnostyka piersi”, 

7.  19 i 20 września 2015 r. nt: : „Diagnostyka jamy brzusznej” 

8. 17 i 18 września 2016  r. ny: „Diagnostyka kończyny górnej”



9.   19 i 20 listopad 2016 r. Warsztaty z Rezonansu Magnetycznego, Gliwice 

10.  25 i 26 luty 2017 r. nt: „Praca technika elektroradiologii w Europie” 

11.  1 i 2 kwiecień 2017 r. Warsztaty z Densytometrii 

12.  30 wrzesień i 1 październik 2017 r. nt: „Diagnostyka klatki piersiowej” 

13.  29 i 30 wrzesień 2018 r. nt: „Diagnostyka kończyny dolnej” 

14. 10 i 11 luty 2018 r. nt: „Diagnostyka jamy brzusznej” 

15.  8 i 9 luty 2019 r. nt: „Diagnostyka chorób reumatologicznych” 

16.  28 i 29 wrzesień 2019 r. nt: „Badania kontrastowe +…”

Zorganizowane szkolenia



• 6 grudnia 2013 r. PSTE otrzymało z Komisji Ustawodawczej Senatu 
RP prośbę o wyrażenie opinii nt projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo Atomowe, którą zaopiniowaliśmy bez uwag w 
przeznaczonym do tego terminie.

PSTE wielokrotnie opiniowało projekty ustaw                                         
we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 



Działalność Stowarzyszenia

Slajd dzięki uprzejmości st. Tech. Czesława Pływacza 
Prezesa PSTE w latach 2012- 2016 



• W trakcie  40 Zjazdu PLTR  został opracowany i przesłany do 
najwyższych władz państwowych wniosek o ustawowe 
uregulowanie wzrostu płac w związku z wprowadzeniem 
wydłużonej normy czasu pracy.   Było to wspólne stanowisko 
PLTR,  PTMN oraz PSTE.


• Mamy swoich przedstawicieli w:


 W komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych


 w zakresie radiologii:


diagnostyki obrazowej 

oraz radiologii zabiegowej.

Działalność Stowarzyszenia



Członkowie PSTE aktywnie uczestniczą w programach badawczych         
i naukowych, których efekty są publikowane w krajowych                          
i  zagranicznych czasopismach branżowych o istotnym Impact Factor.

Publikacje w magazynach branżowych



• PSTE od 08.11.2014 roku jest członkiem Europejskiej 

Federacji Zrzeszającej Stowarzyszenia Radiograferów. 

• Stowarzyszenie jest również od 2018 członkiem Federacji 

skupiającej ugrupowania radiograferów na całym świecie 

ISRRT 

• Dzieki współpracy z EFRS każdy członek PSTE może być 

członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, 

za preferencyjną opłatą w wysokości 11 euro rocznie 

Współpraca na forum

 europejskim i światowym



Uczestnictwo w wydarzeniach: 

Coroczne walne zebranie EFRS od 2014 

Europejski Kongres Radiologiczny ECR od 2014 

Kongres Północnoamerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego RSNA od 2017 

Współpraca na forum

 europejskim i światowym
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Uczestnictwo w wydarzeniach: 
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Podczas ostatniej  konferencji szkoleniowej  
nt: „Badania kontrastowe +…” zaprosiliśmy honorowego gościa-  
Skarbnika Światowego Towarzystwa Radiograferów i Techników Radiograferów 
Pana Philippe Gerson’a.

Współpraca na forum

 europejskim i światowym



TYTUŁ

 Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii brało czynny 
udział w Zjazdach Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego: 
 
40 Wrocław, 6-8.06.2013  
41 Kraków 2-4.06.2016 
42 Gdańsk 6-8.06.2019

WSPÓŁPRACA



WSPÓŁPRACA

• „Deklarujemy kontynuację bliskiej współpracy z OZZTME oraz OZZTMR                    
poprzez uczestnictwo w pracach Komisji powołanych już przez 
Ministerstwo Zdrowia oraz zgłaszamy swoją gotowość do prac 
legislacyjnych aktów prawnych dotyczących naszego zawodu, 
promieniowania jonizującego czy ochrony radiologicznej.” 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
TECHNIKÓW MEDYCZNYCH RADIOTERAPII



W czasie konferencji PSTE w Paprotni w dniach 28 - 29.09.2019 r.                    
doszło do niecodziennego spotkania.

Od lewej: Artur Synowiecki Prezes PSTE III kadencji, Aneta Wilczek Prezes PSTE II kadencji, Dorota Uchman Prezes 
Stowarzyszenia Elektroradiologii, Czesław Pływacz Prezes PSTE I kadencji, Philippe Gerson Wiceprezydent 
Miedzynarodowego Towarzystwa Radiograferów, Bartosz Bąk Prezes Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.



POROZUMIENIE SE- PSTE-PTE Paprotnia 29.09.2019



WSPÓŁPRACA



• Jedną z najważniejszych aktywności, która Nas ostatnio zajmuje jest dialog, 
konsultacje oraz korekty w temacie projektu ustawy o zawodzie 
elektroradiologa. 

• Polskie Towarzystwo Elektoradiologii zostało poproszone przez Ministerstwo 
Zdrowia o współpracę nad projektem ustawy.  

• W myśl zawartego dnia 29.09.2019 w Paprotni Porozumienia, zostaliśmy 
zaproszeni do współpracy nad tym projektem przez Prezesa PTE Bartosza 
Bąka. 

• Projekt ustawy ma za zadanie uregulować prawnie zawód technika 
elektroradiologii, licencjata elektroradiologii oraz magistra elektroradiologii,         
z określeniem jasnej ścieżki kształcenia oraz kompetencji zawodowych. 

• Projekt będzie konsultowany społecznie.

Aktualności



•Ustanowienie patrona Stowarzyszenia 

•Współpraca ze Stowarzyszeniami i Federacjami 
zrzeszającymi elektroradiologów                                          
w Polsce, Europie i na Świecie 

•Lobby polityczne 

•Kampania informacyjna dla pacjentów 
- kim jest technik elektroradiologii 

PLANOWANE AKTYWNOŚCi



Cechy patrona:                                     

•   Rozpoznawalny 
   
•   Związany z ideą Stowarzyszenia 

•   Chętny do współpracy

Ustanowienie patrona Stowarzyszenia



Propozycja:

Ustanowienie patrona Stowarzyszenia

Maria Skłodowska- Curie



Kalendarium  

ur. 7 listopada 1867 
Odkrycie polonu i radu 1898 r
Pierwszy Nobel - z fizyki 1903 r
Drugi Nobel- z chemii 1911 r
Petit Curie’s mobilne, polowe aparaty rentgenowskie 1914
Prawo jazdy 1916 r
Wywiad dla Marie Mattingly Meloney „Missy”
Otwarcie Instytutu Radowego 1934
zm. 4 lipca 1934

Ustanowienie patrona Stowarzyszenia

Rok 2020

https://pl.wikipedia.org/wiki/7_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1934


Cechy patrona:                                     

  Rozpoznawalny 
   
  Związany z ideą Stowarzyszenia 

  Chętny do współpracy

Ustanowienie patrona Stowarzyszenia



Przykład z Danii 

Charlotte Graungaard Falkvard ERFS AGM 2018 
„Approaches for Political Lobbying” 

Zaangażowanie polityków w priorytetowe dla 
techników elektroradiologii kwestie 

Elektrorat na wybory

Lobby polityczne



 Świadomy pacjent, to bezpieczniejszy, bardziej 
zadowolony, partner w procesie diagnostycznym. 
terapeutycznym. 

Większość pacjentów nie wie, kto wykonuje im 
badania obrazowe, często niestety nie wiedzą nawet 
co było przedmiotem badania. 

Nie znają ryzyka wynikającego z badania, obawiają się 
procedury. 

Nie wiedzą kim jest technik elektroradiologii.

Kampania informacyjna dla pacjentów 
- kim jest technik elektroradiologii



Kampania informacyjna dla pacjentów 
- kim jest technik elektroradiologii

Przykład od kolegów z EFRS
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Proponowane tytuły kampanii: 

• „Dobrze Cię widzieć- jestem technikiem elektroradiologii” 

• „Widzieć to wiedzieć więcej” 

• „Mamy na Ciebie oko- o technikach elektroradiologii” 

• „ Jestem od tego żeby się Tobie przyjrzeć- jestem 
technikiem elektroradiologii”

Kampania informacyjna dla pacjentów 
- kim jest technik elektroradiologii



ZAPROSZENIE NA WYDARZENIA



ZAPROSZENIE NA WYDARZENIA

17. Konferencja Szkoleniowa PSTE   
nt: „A wróćmy jeszcze raz do neuro” 
8- 9 luty 2020, Paprotnia  

43. Zjazd Polskiego Lekarskiego 
Towarzystwa Radiologicznego 
26-28 maja 2022, Rzeszów



PSTE W LICZBACH

• 7 LAT ZAREJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

• 16 ZORGANIZOWANYCH KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH     

ORAZ WARSZTATÓW 

• 282 AKTYWNYCH CZŁONKÓW (ostatnie dane ) 

•  1 CEL- ROZWÓJ



Dziękuje za uwagę


