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PROTOKÓŁ Z 10. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT 
WARSZAWA, dnia 6.12.2013 r. 

 

10. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 6.12.2013 roku w Warszawie.  

Program 10. posiedzenia ZG PTAiIT: 

1. Przyjęcie sprawozdania z 9. posiedzenia ZG PTAiIT 

2. Propozycje systemu uzyskiwania akredytacji w zakresie usg w anestezjologii i intensywnej 

terapii - dr P. Andruszkiewicz 

3. Przygotowania do XVIII Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Wiśle - Prof. Piotr Knapik 

4. Egzamin EDA I 2013 w Warszawie – sprawozdanie 

5. Sprawy finansowe i członkowskie Towarzystwa  

6. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji ZG PTAiIT 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii 

Intensywnej Terapii oraz Dr Paweł Andruszkiewicz jako zaproszony gość. W związku z nagłą 

nieobecnością Prof. Marii Wujtewicz – Prezesa PTAiIT, posiedzenie prowadził Sekretarz Towarzystwa 

Prof. Radosław Owczuk 

Lista obecności  na 10. posiedzeniu ZG PTAiIT 

 obecność 

Prezes 
prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz 

- 

Prezes poprzedniej kadencji 
prof. dr hab. med. Janusz Andres  

- 

Prezes elekt 
prof. dr hab. med. Piotr Knapik 

+ 

Sekretarz  
dr hab. med.  Radosław Owczuk, prof. nadzw. 

+ 

Skarbnik 
dr Ewa Jasek 

+ 

Członek Zarządu 
dr med. Józef Bojko 

 

+ 

Członek Zarządu 
dr hab. med. Krzysztof Kusza, prof. nadzw. 

- 

Członek Zarządu 
dr hab. med. Lidia Łysenko  

- 

Członek Zarządu 
dr hab. med. Mariusz  Piechota 

+ 
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Ad 1 

Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z 9. posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 

Ad 2 

Dr Paweł Andruszkiewicz przedstawił projekt Wytycznych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w zakresie uzyskiwania akredytacji w zakresie echokardiografii i ultrasonografii, 

który był rozesłany do członków Zarządu z prośbą o ocenę do dnia 15 października 2013 roku. W 

dyskusji nad projektem (Prof. Knapik, Dr Bojko, Prof. Owczuk) poruszono problemy: możliwości 

uzyskania certyfikatu przez osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w anestezjologii i intensywnej 

terapii; prowadzenia listy osób, które otrzymały certyfikat i publikowania jej na stronie www 

Towarzystwa; problem rewalidacji certyfikatu; ceny za certyfikat; uproszczonej procedury certyfikacji 

dla osób, które ukończyły renomowane szkolenia poza granicami Polski.  

 

Ad 3 

Prof. Piotr Knapik poinformował, że przygotowana została i oczekuje na podpisanie ostateczna 

umowa na organizację XVIII Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT z firmą Business Service Galop. 

Opracowany już został program ramowy i program sesji satelitarnych oraz kursów przedzjazdowych. 

Ustalono wysokość opłat rejestracyjnych, z zachowaniem znaczącej zniżki dla aktywnych członków 

Przedstawiono wstępną listę wykładowców. W Zjeździe uczestniczyć będzie kilkunastu uznanych 

wykładowców z zagranicy oraz przedstawiciele organizacji europejskich, m.in. ESA. Towarzystwa oraz 

dla uczestników prezentujących postery zjazdowe. Prof. Owczuk spytał czy została uregulowana 

sprawa druku suplementu do Anestezjologii Intensywnej Terapii. Prof. Knapik odpowiedział, że 

suplement zostanie wydany w formie elektronicznej. Prof. Owczuk odpowiedział, że wielu 

uczestników może preferować formę tradycyjną i należy dać możliwość wybory formy suplementu w 

momencie rejestracji na Zjazd. Prof. Knapik i pozostali zebrani zgodzili się na taką propozycję.  

 

Ad 4 

Prof. Radosław Owczuk przedstawił wyniki egzaminu EDAIC I w Warszawie, który odbył się we 

wrześniu 2013 roku w Warszawie.  
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Ad 5 

Dr Jasek przedstawiła bieżącą sytuację finansową Towarzystwa. Prof. Owczuk przedstawił aktualną 

liczbę członków PTAiIT. 

Ad 7 

Prof. Owczuk zapoznał zebranych z korespondencją, która wpłynęła na jej ręce od poprzedniego 

posiedzenia Zarządu Głównego.  

 

Ad 8 

O głos poprosił Prof. Piotr Knapik, który poinformował zebranych o swoich planach zmian w 

funkcjonowaniu PTAiIT w następnej kadencji władz Towarzystwa. Nawiązano kontakt w trybie 

telekonferencji z Prezesem PTAiIT Prof. Marią Wujtewicz. Prof. Knapik poinformował, że będzie 

postulował organizację Zjazdu Towarzystwa co dwa lata oraz skrócenie kadencji ZG do dwóch lat z 

możliwością reelekcji Prezesa. Prof. Wujtewicz poinformowała zebranych, że jest przeciwna w chwili 

obecnej wprowadzaniu takich zmian. O możliwości organizacji zjazdu co 2 lata można się będzie 

wypowiedzieć po ocenie wyniku finansowego tegorocznego zjazdu w Wiśle.  

 

 

Sekretarz PTAiIT 

dr hab. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed 

 

 


