Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w dniu
2.12.2017 r.
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego odbyło się 2 grudnia 2017 r. w
Instytucie Filozofii UJ przy ulicy Grodzkiej 52 w Krakowie w godzinach od 12.30 do 13.30. W
Zgromadzeniu uczestniczyło 16 członków PTB. Główne punkty obrad: 1) wybór
przewodniczącego i sekretarza, 2) sprawozdanie Zarządu Głównego PTB, 3) sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej PTB, 4) dyskusja nad sprawozdaniami, 5) udzielenie absolutorium
Zarządowi PTB, 6) dyskusja nt. przyszłej działalności PTB, 7) wolne głosy i wnioski.

1) Podjęto jednogłośną uchwałę o wyborze przewodniczącego obrad, którym został dr
Zbigniew Zalewski oraz sekretarza, którym został mgr Piotr Grzegorz Nowak.
2) Sprawozdanie Zarządu Głównego PTB przedstawił prezes prof. dr hab. Włodzimierz
Galewicz. 2 grudnia 2017 r. odbyło się sympozjum „Normatywne aspekty odmowy
zgody na szczepienie" zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne i
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową UJ. Na
prośbę prezesa mgr Piotr Grzegorz Nowak uzupełnił sprawozdanie o informację na
temat toczącej w listopadzie i grudniu 2017 r. debaty „Pobieranie narządów po
nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia", organizowanej przez Interdyscyplinarne
Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN,
Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTB przedstawił dr hab. Sławomir Letkiewicz.
Komisja, nie stwierdziwszy nieprawidłowości w działalności finansowej PTB i
uznawszy, że PTB wywiązuje się z zobowiązań statutowych, wniosła o udzielenie
absolutorium Zarządowi PTB.
4) Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu PTB oraz nad
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej PTB. Jako pierwszy głos zabrał dr Tomasz
Żuradzki, zwracając uwagę, że PTB wraz z INCET było częścią konsorcjum, które w
2017 roku realizowało projekt „Filozofia w Praktyce" finansowany przez Fundację
PZU. W ramach projektu przyznano dr Joannie K. Malinowskiej nagrodę naukową
„Filozofii w Praktyce" za artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race:
the case of the other-race effect, opublikowany w czasopiśmie „Synthese" 193/12
(2016): 3865-87 oraz zorganizowano konkurs dla studentów. Następnie głos zabrał ks.
prof. dr hab. Marian Machinek, proponując, aby kolejne Walne Zgromadzenie PTB
odbyło się w Warszawie.
5) Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi Głównemu PTB za rok 2016
bez głosów sprzeciwu.
6) Po udzieleniu absolutorium przystąpiono do dyskusji na temat dalszych planów
Towarzystwa. Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz zwrócił się do członków z prośbą o
sugestie dotyczące możliwych tematów konferencji, których organizacji mogłoby się
podjąć Towarzystwo. Dr hab. Marek Czarkowski zaproponował, aby zająć się tematem
nowych metod oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy i neuroetyki, natomiast
prof. dr hab. Andrzej Kaniowski zaproponował, aby zająć się kondycją refleksji
bioetycznej na świecie. Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz zwrócił uwagę, że poza
organizacją konferencji Towarzystwo może się zająć organizacją kilku debat
internetowych. Jedną z kwestii, która zdaniem profesora mogłaby się stać przedmiotem

takiej debaty, jest ostatnia propozycja zmian prawnych dotyczących wprowadzenia
limitów czasowych w oczekiwaniu na świadczenia opieki zdrowotnej. Z kolei dr hab.
Stanisław Letkiewicz zaproponował, aby przeprowadzić debatę na temat dehumanizacji
zawodu lekarza. Kolejnym przedmiotem debaty zdaniem prof. dr hab. Włodzimierza
Galewicza mógłby być problem błędów medycznych i tego, jakie powinny nieść one
konsekwencje. Zagadnienie to wiąże się, jak zauważył profesor, z dwoma aspektami
sprawiedliwości wyrównawczej - retrybucyjnym i kompensacyjnym. W niektórych
regulacjach na świecie przyjmuje się tzw. no fault compensation, czyli rekompensatę
bez winy. Jedną z kwestii, która w związku z tym tematem mogłaby się stać
przedmiotem dyskusji, jest właśnie miejsce dla tego typu rekompensaty w polskich
regulacjach prawnych. Innym rodzajem błędu medycznego, który wart jest
przedyskutowania jest system error. Nawiązując do tego tematu, dr hab. Agnieszka
Barczak-Oplustil zwróciła uwagę na problem sprzyjających błędom lekarskim
warunków pracy w przychodniach przyklinicznych. Inne zagadnienie, które, jak
zauważył prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, mogłoby zostać przedyskutowane przez
PTB, to problem refundacji świadczeń takich jak rehabilitacja czy zapłodnienie in-vitro.
Kolejny problem, na jaki zwrócono uwagę, dotyczy roli standardów i wytycznych w
praktyce medycznej. Prof. dr hab. Joanna Haberko zadeklarowała chęć napisania tekstu
wprowadzającego do debaty na ten temat. Jak zauważyła, w Polsce obserwujemy
obecnie niepokojące zjawisko odchodzenia od tego typu standardów. Zdaniem prof. dr
hab. Włodzimierza Galewicza kwestia podjęta przez prof. dr hab. Joannę Haberko jest
na tyle ważna, że mogłaby się stać przedmiotem konferencji organizowanej przez PTB
równolegle do debaty internetowej. Kolejną sugestią dotyczącą możliwych tematów
debat była propozycja prof. dr hab. Andrzeja M . Kaniowskiego, który zaproponował,
aby podjąć sprawę klauzuli sumienia. Z kolei dr Dobrochna Bach-Golecka
zaproponowała, aby PTB wydało stanowisko w sprawie ratyfikacji przez Polskę
Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie. Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
zasugerował dr Dobrochnie Bach-Goleckiej napisanie tekstu wprowadzającego do
debaty, gdzie można by wskazać główne punkty, w których polskie prawo musiałoby
ulec zmianie po ratyfikacji Konwencji. Na zakończenie prof. dr hab. Wojciech Załuski
zaproponował, aby zająć się problemem odpowiedzialności za swój stan zdrowia.
Napisania tekstu wprowadzającego do debaty na ten temat podjęła się dr Aleksandra
Głos.
7) Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, w związku z czym przewodniczący obrad
zakończył Walne Zgromadzenie PTB.
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