Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w
dniu 10 XII 2012 r.
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego odbyło sie 10 grudnia
2012 roku w siedzibie Instytutu Filozofii UJ przy ulicy Grodzkiej 52 w Krakowie w sali 25, w
godzinach 11:00-14:00.
1) Obrady otworzył prezes PTB, prof. Włodzimierz Galewicz. Protokolantem został Mateusz
Penczek. Na Walne Zebranie stawiło się 12 członków PTB.
2) Sprawozdanie z działalności Zarządu PTB w roku 2012.
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu PTB w
roku 2012 (sprawozdanie w załączniku nr 1 do Protokołu). W sprawozdaniu znalazły się min.
informacje na temat wykorzystania dofinansowania przyznanego PTB w roku 2012 przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą
naukę. Środki te zostały wykorzystane na przygotowanie specjalnego bloku tematycznego
poświęconego bioetyce, który ukazał się w czerwcowym numerze kwartalnika filozoficznego
„Diametros”. Innym sposobem wykorzystania dofinansowania z MNiSW było
zorganizowanie przez PTB debat internetowych poświęconych ważnym problemom
bioetycznym. Profesor Galewicz wyraził rozczarowanie stosunkowo niskim poziomem
zainteresowania członków PTB udziałem w debacie poświęconej neonatologii.
3) Informacja na temat finansów PTB.
Skarbnik PTB Mateusz Penczek przedstawił informację na temat stanu finansów PTB w
latach 2011 oraz 2012.
4) Protokoły kontrolne Komisji Rewizyjnej PTB.
Następnie, pod nieobecność członków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa
Bioetycznego, skarbnik PTB odczytał przygotowane przez Komisję dwa dokumenty:
„Protokół kontroli działalności PTB w roku 2010” oraz „Protokół kontroli działalności PTB w
roku 2011”. W obu przypadkach Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w działalności PTB w
latach 2010 i 2011 nieprawidłowości pod względem finansowym i merytorycznym.
Po odczytaniu obu dokumentów odbyło się głosowanie nad ich przyjęciem. Oba dokumenty
zostały przez członków PTB obecnych na Walnym Zebraniu przyjęte jednogłośnie.
5) Dyskusja nad dalszymi kierunkami działalności PTB.
Przedstawiono następujące propozycje:
-organizacja debat internetowych dotyczących polityki senioralnej oraz oświadczeń woli. Jak
podkreślono, warunkiem przeprowadzenia takich debat jest zgłoszenie się osób chętnych do
przygotowania tekstów wprowadzających.
-rozbudowa strony internetowej PTB tak, aby możliwe było przeprowadzanie za jej
pośrednictwem wideokonferencji.
-organizacja w roku 2013 we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską konferencji naukowej.
-opracowanie przez PTB stanowiska w sprawie komisji etycznych do spraw badań
funkcjonujących na uczelniach o charakterze pozamedycznym.
- organizacja w roku 2014 konferencji poświęconej zagadnieniu komisji etycznych.

