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Warszawa 08.01.2010

Sprawozdanie z 14 Posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT

W dniu 08.01.2010 odbyło się 14 posiedzenie ZG PTAiIT . Członkowie Zarządu Przewodniczący 

Oddziałów i Sekcji Komisji Rewizyjnej oraz Zaproszeni Goście spotkali się w Sali Konferencyjnej Kliniki 

Ortopedii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus . 

Lista obecności na Zebraniu Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii w dniu 08.01.2010

           Zarząd Główny PTAIT

1. Prezes PTAiIT Prof. dr. hab. med. Janusz Andres +
2. Prezes Elekt Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz +
3. Prezes Ustępującej Kadencji Prof. dr hab. med. Leon Drobnik +
4. sekretarz Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-

Sokolewicz

+

5. skarbnik Dr Ewa Jasek +
6 . członek Doc. dr hab. med.  Waldemar 

Machała

+

7. członek Prof. dr hab. med. Dariusz 

Maciejewski

+

8. członek Dr med. Radosław Owczuk +
9. członek Dr med. Mariusz Piechota +

Zaproszeni goście

10

.

Prof. Andrzej Nestorowicz +

11. Pani Anna Łuczyńska +
12

.

Dr Włodzimierz Majewski +

13

.

Pani Ewa Borkowska +

14

.

Doc Hanna Misiołek +

15

.

Mec Marcin Smaga +

16 Dr Adam Mikstacki +
17 Oddział Mazowiecki +
18 Oddział Łódzki +
19 Oddział Gdański-Pomorski +
20 Oddział Podkarpacki +
21 Oddział Wielkopolski +
22 Oddział Dolnośląski -
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23 Oddział Zachodniopomorski -
24 Oddział  Podlaski -
25 Oddział Warmińsko Mazurski +
26 Oddział Świętokrzyski -
27 Oddział Roztoczański +
28 Oddział Śląski +
29 Oddział Kujawsko-Pomorski -
30 Sekcja Historyczna +
31 Sekcja Pediatryczna -
32 Sekcja Anestezji Regionalnej +
33 Sekcja Przyrządowego Udrażniania Dróg Oddechowych +
34 Sekcja Kardio-Torakoanestezji +
35 Sekcja Medycyny Hiperbarycznej +
36 Sekcja Neuroanestezjii i Intensywnej Terapii w 

Chorobach Neurologicznych

-

37 Sekcja Wentylacji Domowej +
38 Sekcja Znieczulenia Ambulatoryjnego +

Program 14-tego posiedzenia ZG PTAiIT z udziałem przedstawicieli Oddziałów i Sekcji PTAiIT w dniu 8 

stycznia 2010 r. w Klinice Ortopedii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Warszawa ul Lindleya 4  (I 

piętro vis a vis OIT) godzinach 11.00-15.00

1. Sprawozdanie z dotychczasowych posiedzeń i realizacji uchwał ZG PTAiIT kadencji 2009-2011 

(referuje: M. Mikaszewska-Sokolewicz)

2. Sprawozdanie  z  sytuacji  finansowej  PTAiIT  (referują:  E  Jasek,  przedstawicielka  Biura 

Księgowego)

3. Sprawy  członkowskie:  baza  danych  osobowych,  opłacanie  składki  (referują:  E.  Jasek,  M. 

Mikaszewska)

4. PES 2009 jako EDA Part I (referują: M. Mikaszewska-Sokolewicz, J. Andres)

5. Strona internetowa PTAiIT (referuje W. Machała)

6. Sprawozdanie ze spotkania UEMS w Londynie (referuje L. Drobnik)

7. Sprawy czasopisma Anestezjologia Intensywne Terapia (referuje A. Nestorowicz)

8. Przyjęcie uchwał w sprawach zasad przyznawania patronatu PTAiIT oraz podziału środków z 

imprez  organizowanych  przez  jednostki  organizacyjne  PTAiIT  (referują  D.  Maciejewski,  J 

Andres)

9. Przyjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków PTAiIT (referuje J Andres)

10. Przyjęcie uchwały w sprawie walnego zebrania członków PTAiIT (referuje J Andres)

11. Podsumowanie  rocznej  działalności  ZG  PTAiIT  kadencji  2009-2011  i  plany  na  przyszłość 

(referuje J. Andres)

12. Zasady działania Oddziałów i Sekcji PTAiIT (referują E. Jasek, M. Mikaszewska, J Andres)

13. Problemy Oddziałów i Sekcji PTAiIT (dyskusja)

14. Wolne wnioski

Ad1
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ZG przyjął sprawozdania z dotychczasowych posiedzeń i realizacji Uchwał ZG PTAiIT kadencji 2009-

2011.

Ad 2

Dr Ewa Jasek przedstawiła sytuacje finansową PTAiIT.  

Przychody  wynikające  z  wpłacanych  składek  są  mniejsze  niż  wydatki  ;  w  2009  roku  liczba  osób 

wpłacających składkę członkowską była mniejsza niż w roku 2008. ZG PTAiIT przekazuje 50%  wpływu 

ze składek  wydawnictwu Medipress , wydawcy Anestezjologii i Intensywnej Terapii  ; 25% Oddziałom 

PTAiIT pozostałe 25% przeznacza na opłacenie członkostwa w Towarzystwie Europejskim i Światowym ( 

opłata  proporcjonalna  do  liczby  członków),  Egzaminu  Specjalizacyjnego  PES,  cele  reprezentacyjne 

( organizacja National Villlage podczas Sympozjum  ESA w Mediolanie) oraz  administracyjne ( wynajem 

lokalu,  biuro  rachunkowe,  delegacje  członków  ZG).  Opłacenie  wszystkich  ww   zobowiązań  było 

dotychczas możliwe dzięki środkom zgromadzonym  przez ZG w poprzednich latach. Malejące wpływy 

ze składek  wymuszają zastanowienie się nad struktura wydatków w 2010 i kolejnych latach.

Ad3 

Od roku jest tworzona baza członków Towarzystwa. Wpłaty na konto i ankiety członkowskie wpływają 

niezależnie. Nie zawsze przysłanej ankiecie towarzyszy wpłata składki członkowskiej.   Na podstawie 

listy wpłat, które wpływają przez cały rok , oraz listy osób które opłaciły składki 2008 roku  stworzono 

listę osób które zalegają z opłatą składek w 2009 roku. Do tych osób zostały wysłane zaproszenia do 

opłaty składki członkowskiej za 2009 rok . Wiele z tych zaproszeń/ upomnień wysłanych poczta lub droga 

elektroniczna wróciło. Istnieje duża grupa anestezjologów którzy zalegają ze składkami członkowskimi od 

2006  roku.  Obok  ponagleń  wysłanych  przez  ZG  pożądane  jest  by  Przewodniczący  Oddziałów  na 

zebraniach przypominali   o opłacaniu składek ;  każdy z oddziałów otrzymał aktualna listę osób które 

opłaciły składki w 2009 roku oraz stworzyli aktualna listę danych do korespondencji  z anestezjologami w 

danym oddziale i regionie.

Ad 4

Profesor Andres przedstawił  aktualna sytuację PES / EDAI  w Polsce; zdał sprawozdanie z zebrania w 

jakie miało miejsce w MZ oraz z korespondencji pomiędzy ZG PTAiIT MZ i CEM . Zdający PES w 

większości  nie  są  członkami  PTAiIT .  Większość  z  nich  nie  chce  wykorzystać  możliwości  zdanego 

pisemnego egzaminu Europejskiego i przystępować do  europejskiego egzaminu ustnego EDA II .  Istnieje 

możliwość   prawnego  rozwiązania  problemu  opłacania  egzaminu  przez  zdających;  obecnie  w  takiej 

sytuacji są anestezjolodzy i urolodzy. Szereg innych specjalności wyraża zainteresowanie  przystąpieniem 

do egzaminu europejskiego. Tzw ścieżka prawna może zająć około 2-3 lat.  Problem nowelizacji  był 

omawiany w Izbach Lekarskich w dniu wczorajszym (Dr Majewski) i będzie omawiany w styczniu przez 

prezesów Towarzystw : anestezjologicznego i  urologicznego w  MZ.

Ad5 

Doc Machała zdał sprawozdanie z prac związanych z organizacja i funkcjonowaniem strony internetowej. 

Trwają przygotowania do uruchomienia możliwości opłacania składek członkowskich drogą elektroniczna 

bezpośrednio na stronie PTAiIT. Strona jest bardzo często odwiedzana  Firma ATOM dobrze wywiązuje 

się  z  powierzonych obowiązków.  Zmiany i  uaktualnienia  są  wprowadzane na bieżąco.  W przyszłości 

członkowie  będą  mogli  korzystać  z  prezentacji  zjazdowych.   Wymaga  to  rozwiązania  problemu 
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odpowiedzialności za prezentację i przedstawiane w niej treści. Dr Owczuk zgłosił prośbę o umieszczenia 

na  formularza  sprawozdania finansowego ( był na poprzedniej stronie).

Ad6

Profesor Drobnik uczestniczył w  dwudniowym spotkaniu UEMS w Londynie. Omawiane były przede 

wszystkim  zagadnienia  związane  z  bezpieczeństwem   takie  jak   wprowadzana   również  w  Polsce 

okołooperacyjna  karta  kontroli   (OKK) oraz  raportowanie  zdarzeń  niepożądanych.  Przedstawiano jak 

raportowanie funkcjonuje w różnych krajach, zdaniem  profesora Drobnika na uwagę zasługuje system 

brytyjski  i  szwajcarski.   Podkreślano znaczenie  ciągłego kształcenia  i  interdyscyplinarnej  współpracy. 

Komisja  akredytacyjna  m.in.  omawiała  problemy  ożywienia  współpracy  i  tworzenia  systemu 

stypendialnego.

Ad7

Profesor Nestorowicz  omówił główne problemy związane z wydawaniem kwartalnika Anestezjologia i 

Intensywna Terapia (nadsyłane prace, czas oczekiwania na opinie recenzenta) które  wynikają z niskiej 

aktywności  środowiska  anestezjologicznego.  Pojawiają  się  prace  z  poza  anestezjologii  oraz  prace 

przysyłane  z  zagranicy  (czasopismo  jest  obecne  w  Pub  MED.)  Została  przedstawione  zestawienia 

publikacji  w ostatnich 10 latach z instytucji  akademickich i  nie akademickich oraz z poszczególnych 

oddziałów.  Pani  Anna  Łuczyńska  poinformowała  zebranych  o  kosztach  związanych  z  wydawaniem 

czasopisma Anestezjologii  i  Intensywna Terapia.  Koszt  tzw dodrukowania starych egzemplarzy  jest 

wyższy niż  koszt  wydrukowania  aktualnego numeru   czasopisma.  Ma to  miejsce  wtedy gdy składki 

członkowskie wpływają  późno, po terminie określonym w Statucie PTAiIT (31 stycznia).

Ad8

Uchwała o zasadach przyznawania patronatu PTAiIT oraz podziału środków z imprez organizowanych 

przez  jednostki  organizacyjne  wywołała  burzliwą  dyskusje  przewodniczących  oddziałów  i  sekcji. 

Członkowie ZG PTAiIT , mieli możliwość zapoznania  się wcześniej  z projektem ustawy ; projekt był 

przedstawiony przez prof. Maciejewskiego na 13 Posiedzeniu ZG i wysłany  do członkow Zarządu drogą 

elektroniczną. W głosowaniu   uchwała (w zalączeniu) została przyjęta jednogłośnie.

Ad 9 

Niewypełnienie  obowiązków statutowych  jest  podstawą do  skreślenia  z  listy członków Towarzystwa. 

Osoby które mimo dwukrotnego wezwania do opłacenia składek nie wniosą opłaty członkowskiej zostaną 

skreślone z listy członków PTAiIT. Odpowiednie decyzje zostaną podjęte na następnym posiedzeniu ZG 

w dniu 19.02.2010

Ad10

Prof.  Andres  zaproponował  podjecie  Uchwały  o  zorganizowaniu  Walnego  Zebrania  PTAiIT. 

Przygotowana uchwała został poddana głosowaniu i  była przyjęta jednogłośnie (w załączeniu).

Ad 11

Prezes PTAiIT podsumował działalność ZG PTAiiT kadencji  2009-2011, podziękował członkom Zarządu 

za  dotychczasową  aktywność  i  przedstawił  najważniejsze  zadania  jakie  będzie  realizował  ZG  w 

nadchodzących miesiącach.

Ad 12

Przedstawiciele Oddziałów i Sekcji otrzymali listy osób które opłaciły składkę członkowska  w 2009 roku. 

Nie wszystkie Oddziały i Sekcje wywiązały się z obowiązku dostarczenia  sprawozdania  finansowego za 
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rok  2009  a  niektóre  również  za  2008.   Jeszcze  mniej  oddziałów i  sekcji  nadesłało  sprawozdania  z 

działalności w minionych dwóch latach.

Ad 13

Każdy  z  przedstawicieli  Oddziałów  i  Sekcji  Towarzystwa  obecnych  na   zebraniu  omówił  sprawy 

członkowskie,  działalność minionym roku i najważniejsze inicjatywy planowane w 2010 roku.

Ad14

Doc Tomasz Łazowski zgłosił wniosek o nadanie honorowego  członkostwa Dr Marcinowi Rawiczowi.

Profesor Drobnik zgłosił wniosek o nadanie honorowego członkostwa Prof. Jackowi Jastrzębskiemu i Dr 

Małgorzacie Złotorowicz.
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