
Sprawozdanie z Czwartego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024 

 

Czwarte Nadzwyczajne Posiedzenie ZG PTAiIT  odbyło się w dniu 14 marca 2022 roku 

w godz. 19.00 w trybie zdalnym poprzez Platformę Microsoft Teams. 

 

W zebraniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu Głównego PTAIT: prof. dr hab. 

Janusz Andres, prof. dr hab. Krzysztof Kusza, prof. dr hab. Radosław Owczuk, dr hab. 

Szymon Białka, prof. dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, dr hab. Paweł Andruszkiewicz, 

prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, dr n. med. Marcin Rawicz oraz prof. dr hab. Elżbieta 

Sokół-Kobielska. 

 

Podczas posiedzenia została przeprowadzona analizy treści przyjętego przez ZG PTAiIT 

Stanowiska z dnia 28 lutego w sprawie pomocy lekarzom anestezjologom i ich rodzinom 

z Ukrainy. W wyniku dyskusji i  dokładnej analizy potwierdzono, że Polskie Towarzystwo 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie może prowadzić zaplanowanej w Stanowisku z dnia 

28 lutego br. działalności o charakterze wsparcia socjalnego, gdyż taka działalność nie jest 

przewidziana w Statucie PTAiIT. 

 

Wobec powyższego, ZG PTAiIT przedyskutował trzy możliwości działania w zakresie 

przyjętego w dniu 28 lutego br. Stanowiska ZG PTAiIT w związku z wojną na Ukrainie: 

 

1. Poprzestanie na działalności przewidywanej w aktualnym Statucie 

 

2. Zmiana Statutu i rozpoczęcie udzielania wsparcia z Funduszu po zarejestrowaniu zmiany 

Statutu w KRS 

 

3. Uruchomienie Funduszu w zakresie możliwych działań obecnie, a następnie  rozszerzenie 

działalności po zmianie Statutu. 

 

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni na Posiedzeniu członkowie ZG PTAiIT  (głosów za 8, 

przeciw 0, wstrzymujących się 0) zagłosowali za opcją nr. 3 tzn. w miarę potrzeby możliwie 

szybkie uruchomienie Funduszu w ramach aktualnych możliwości oraz przedstawienia 



propozycji zmian w Statucie PTAiIT do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zebranie 

PTAiIT . 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kraków, dnia 14 marzec 2022 roku 

Uchwała nr 1 

Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

§1 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zarządza 

uruchomienie Celowego Funduszu Wsparcia Edukacyjno - Zawodowego dla Ukraińskich 

Lekarzy Anestezjologów przebywających w Polsce w zakresie możliwych działań 

przewidzainych w statucie PTAiIT. Równocześnie zostaną podjęte działania mające na celu 

przedstawienia propozycji zmian w statucie PTAiIT do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne 

Walne Zebranie. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Prezes PTAiIT                                                                 Sekretarz PTAiIT 

……………………………..                                             ……………………………. 
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