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List poparcia Prof. dr hab. med. Przemysława Mitkowskiego na stanowisko 
Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019 - 2021 

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam list poparcia dla prof. Przemysława Mitkowskiego na 
stanowisko Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019 - 2021.

Dra Mitkowskiego poznałem bardzo dobrze, był bowiem moim współpracownikiem od 1991 roku, 
początkowo w I Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego Poznaniu, a w latach 2001-2007 także w Zarządzie Głównym Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego.


Od początku działalności w Klinice Kardiologii dr Mitkowski wyróżniał się dużym 
zaangażowaniem, zarówno w pracy klinicznej, jak i badawczej, w szczególności w zakresie 
zaburzeń rytmu i przewodzenia. Zdobyte w tym okresie doświadczenie i osiągnięcia zyskały mu 
autorytet w zespole. Został kierownikiem nowoczesnej Pracowni Elektroterapii Kliniki, którą z 
powodzeniem nieustannie rozwijał. Był jednym z pionierów terapii resynchronizującej w Polsce, 
która stała się tematem wysoko ocenionej pracy habilitacyjnej pt. „Wybrane aspekty leczenia 
niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca”. 


Prof. Mitkowski jest specjalistą kardiologiem o dużym doświadczeniu, zarówno w zakresie 
kardiologii zachowawczej, jak i interwencyjnej, posiada również specjalizację z hipertensjologii. W 
2002 roku przyznano mu tytuł Fellow Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a w 2004 
otrzymał dyplom European Cardiologist. Dwukrotnie uzyskał akredytację EHRA Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie stymulacji serca (2006, 2016).

Opublikował liczne prace z zakresu kardiologii w czasopismach krajowych i zagranicznych.  
Wyróżnieniem jego kompetencji było zaproszenie do współautorstwa zaleceń Heart Rhythm 
Society (2009) i European Heart Rhythm Association (2011) dotyczących usuwania Elektrod.

Jest redaktorem działu w trzech czasopismach kardiologicznych krajowych oraz recenzentem 
Kardiologii Polskiej i czasopism zagranicznych „Heart and Lung”, „Cardiology Journal”, „Journal 
of Respiratory and Lung Disease”, „Heart Beat Journal”.

Od 2009 roku jest stałym członkiem Komisji Egzaminacyjnych z zakresu kardiologii. W latach 
2007-2012 był przedstawicielem PTK w European Union of Medical Specialists.


Szczególnego podkreślenia wymaga praca prof. Mitkowskiego w organach  krajowych  Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. W kadencji 2001-2004, kiedy pełniłem funkcję Prezesa ZG PTK, 
dr Mitkowski został Sekretarzem Zarządu. Był to okres wielkich zadań dla Towarzystwa. Pasja dra 
Mitkowskiego, jego sprawność organizacyjna i kultura osobista były nieocenione przy organizacji  
siedziby ZG PTK w Warszawie przy ul. Stawki 3a, tworzeniu nowego statutu Towarzystwa, 
systemu akredytacji pracowni kardiologii inwazyjnych w Polsce, a także w zorganizowaniu 



Jubileuszowego Kongresu 50-lecia Towarzystwa, w którym uczestniczyła liczna grupa 
kardiologów ze świata.

W następnych latach prof. Mitkowski nieprzerwanie działał w organach centralnych PTK, w dwóch 
kadencjach (2013-15 i 2015-17) był Skarbnikiem ZG PTK. 

Jego aktywność obejmowała także Sekcję Rytmu Serca PTK, której był Sekretarzem (od 2004 r.), 
a następnie Przewodniczącym Zarządu (2011-2013). W kolejnych latach aktywnie uczestniczył w 
pracach kilku Komisji przy Zarządzie Głównym PTK.

Był również współorganizatorem sześciu Międzynarodowych Kongresów PTK, jako sekretarz oraz 
współprzewodniczący.

W okresie pełnienia tych funkcji wykazał się dużą aktywnością i zdolnościami organizacyjnymi, 
odpowiedzialnością, inwencją i wybitną sprawnością organizacyjną.


Prof. Mitkowski jest lekarzem-kardiologiem bardzo odpowiedzialnym, dynamicznym, o wysokiej 
kulturze osobistej i etyce zawodowej. Posiada dużą umiejętność kierowania zespołem i 
zjednywania sobie zaufania współpracowników. 

Jego osobowość, doświadczenie, osiągnięcia zawodowe, naukowe i organizacyjne zyskały mu 
znaczny autorytet w środowisku kardiologicznym. 


Gorąco popieram kandydaturę prof. Mitkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. 

Jestem w pełni przekonany, że prof. Przemysław Mitkowski jest wybitnym kandydatem na to 
stanowisko, a jego osoba jest gwarantem dalszego wspaniałego rozwoju naszego Towarzystwa.
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