
Regulamin częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub 

habilitacyjnych 

 

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Uchwały nr 4Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego 

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 8 marca 2013 rokuw sprawie refundacji opłat za 

przewody doktorskie i habilitacyjne członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 

§ 1. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuje trzyosobową Komisję do 

rozpatrywania wniosków o refundacjękosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub 

habilitacyjnego. 

 

§ 2. 

Komisja podejmuje uchwałę o zarekomendowaniu Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii wniosku o refundację lub o odmowie rekomendacji, większością głosów, 

przy obecności wszystkich członków komisji. 

 

§ 3. 

Przewodniczący Komisji przedstawia uchwałę o zarekomendowaniu Zarządowi Głównemu Polskiego 

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wniosku o refundację lub o odmowie rekomendacji na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

przypadającym po dniu podjęcia uchwały przez Komisję. 

 

§ 4. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii podejmuje uchwałę o przyznaniu 

refundacji lub jej odmowie większością 2/3 głosów. 

 

§ 5. 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii o przyznaniu 

refundacji lub jej odmowie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

 

§ 6. 

1. Przyznana Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kwota 

refundacji nie może przekroczyć 50% kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub 

habilitacyjnego. 

2. Wypłata kwoty refundacji  następuje na konto wskazane przez wnioskodawcę. 

 

 

 



§ 7. 

1. O zwrot kosztów mogą się ubiegać się lekarze, którzy spełniają następujące warunki:  

1) posiadają specjalizację lub specjalizującą się w anestezjologii i intensywnej terapii, którym instytucja w 

której są zatrudnieni nie refunduje w żadnym wymiarze kosztów związanych z przeprowadzeniem 

przewodu doktorskiego; 

2) są członkami Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jak również byli nimi przez 

okres co najmniej dwóch latprzed obroną doktoratu; 

3) Uzyskali stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy bezpośrednio tematycznie 

związanej z anestezjologią, intensywną terapią, medycyną okołooperacyjną lub medycyną bólu; 

4) opublikowali wyniki rozprawy doktorskiej w czasopiśmie poświęconym anestezjologii i intensywnej 

terapii posiadającym impast factor lub w czasopiśmie „Anestezjologia Intensywna Terapia”. 

2. W przypadku lekarza zwracającego się o refundacjękosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu 

habilitacyjnego przepisy ustępu pierwszego stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8. 

1. Wnioski należy przesyłać na adres Przewodniczącego Komisji, który zamieszczony jest na stronie 

internetowej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

2. Wymagany komplet dokumentów powinien zawierać: 

1) Wniosek o refundację zawierający dane personalne wnioskodawcy, tytuł pracy doktorskiej, nazwę Rady 

Naukowej, która nadała stopień doktora, imię i nazwisko promotora oraz recenzentów; 

2) Kopię faktury określającą wysokość kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na rzecz instytucji, w 

której przeprowadzono przewód doktorski; 

3) Oświadczenie, że wnioskodawca zatrudniony jest w instytucji, która nie refunduje kosztów związanych 

z przeprowadzeniem procedury przewodu doktorskiego; 

4) Reprint publikacji, o której mowa w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 4 lub informację redakcji o przyjęciu jej 

do druku; 

5) Numer konta bankowego, na które ma być dokonana wpłata kwoty refundacji; 

6) Kserokopię dyplomu doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych. 

 

§ 9. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem z dnia 8 marca 2013 roku, przy czy jego zapisy stosuje się do wniosków o 

częściowy zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych 

wszczętych po dniu 3 marca 2007 roku. 

 

 


