
Sprawozdanie z Trzeciego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024 

 

Trzecie  Nadzwyczajne Posiedzenie ZG PTAiIT  odbyło się w dniu 28 lutego 2022 roku w 

godz. 19.00 w trybie zdalnym poprzez Platformę Microsoft Teams w 5-tym  dniu inwazji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

 

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

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

Szymon Białka, dr hab. Paweł Andruszkiewicz, prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, dr n. med. 

Marcin Rawicz oraz Rzeczniczka Seniorów prof. dr hab. Elżbieta Sokół-Kobielska, a także 

zaproszeni goście: prof. dr hab. Katarzyna Kotfis, prof. dr hab. Waldemar Machała oraz prof. 

dr hab. Wojciech Dąbrowski. 

 

W czasie posiedzenia w sposób szczegółowy i wszechstronny zostały omówione możliwe 

wczesne i odległe konsekwencje dla działania systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie 

anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce, spowodowane konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie.  Przedyskutowano  wszelkie możliwe  natychmiastowe oraz długofalowe formy 

pomocy i wsparcia przez PTAiIT dla anestezjologów i ich rodzin będących uchodźcami w 

Polsce z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 

 
Obecni na Posiedzeniu Członkowie ZG PTAiiT jednogłośnie przyjęli następujące stanowisko: 
 
 

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii w związku z wojną na Ukrainie 

 
 

"W dniu 28 lutego 2022 roku, w piątym dniu inwazji reżimów Putina i Łukaszenki na 

Ukrainę zebrał się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii (ZG PTAiIT) wyrażając solidarność, uznanie i podziw dla bohaterskiego Narodu 

Ukraińskiego za niezłomną postawę w obronie własnej i naszej wolności. Nieuzasadniona i 

nieakceptowalna agresja najeźdźców powodująca ogromną falę uchodźców oraz śmierć 

dorosłych i dzieci budzi nasz fundamentalny sprzeciw wobec pogwałcania podstawowych 

humanitarnych wartości jakimi są ludzkie zdrowie i życie.  



Zachęcamy wszystkich w kraju i na całym świecie do osobistego i instytucjonalnego wsparcia 

wszelkich inicjatyw organizacji rządowych i pozarządowych, zarówno lokalnych, jak i 

międzynarodowych, mających na celu natychmiastowe zakończenie konfliktu w Ukrainie 

oraz niesienie pomocy ofiarom wojny.  

 
Ze swej strony Zarząd Główny PTAiIT przyjął uchwałę o powołaniu długofalowego 

Celowego Funduszu Wsparcia Edukacyjno - Zawodowego Ukraińskich Lekarzy 

Anestezjologów i ich Rodzin przebywających w Polsce, przeznaczając na ten cel 100 tys. 

złotych z funduszy własnych. Dalsze pozyskiwanie środków odbywać się będzie poprzez 

Fundację Siepomaga. Zachęcamy osoby fizyczne, organizacje oraz instytucje zarówno w 

Polsce, jak i na całym świecie do wsparcia finansowego Funduszu dostępnego pod adresem 

https://www.siepomaga.pl/wsparcie-dla-anestezjologow 

 

Na stronie www.anestezjologia.org.pl znajdą się również informacje na temat rodzaju i 

możliwości otrzymania pomocy, regulamin Funduszu oraz formularze zgłoszeniowe dla 

lekarzy anestezjologów i ich rodzin, którzy jako uchodźcy z Ukrainy znajdują się w Polsce i 

będą wymagali wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii. " 

 

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie: głosów za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, podjęto 

następującą uchwałę:  

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

Kraków, dnia 28 luty 2022 roku 

Uchwała nr 1 

Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

§1 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuje 

powstanie Celowego Funduszu Wsparcia Edukacyjno - Zawodowego dla Ukraińskich 

Lekarzy Anestezjologów przebywających w Polsce. Jednocześnie przeznacza  na ten cel 100 

tys. złotych z funduszy własnych. Dalsze pozyskiwanie środków odbywać się będzie poprzez 

zorganizowanie zbiórki pieniężnej  



.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

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

 
 

Prezes PTAiIT                                                                 Sekretarz PTAiIT 

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