
 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego 

w dniu 26.09.2009 r. 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego odbyło się 26.09.2009 roku 

w Krakowie w sali 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24) w godzinach 15.30-17.30.   

1. Obrady otworzył prezes PTB prof. Włodzimierz Galewicz. 

2.  Porządek obrad, wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia 

 

Uchwała nr 1 

Polskiego Towarzystwa Bioetycznego 

z dnia 26.09.2009 roku 

„Polskie Towarzystwo Bioetyczne postanawia, że przewodniczącym obrad Walnego Zgromadzenia 

będzie dr Zbigniew Zalewski a protokolantką dr Olga Dryla ”.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jednogłośnie zaakceptowano również zaproponowany 

porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do 

dyskusji nad projektem oświadczenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w sprawie szpitalnych 

komisji etycznych (SKE). 

3. Dyskusja nad projektem oświadczenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w sprawie 

szpitalnych komisji etycznych (SKE)  

 

W dyskusji wzięli udział: dr M. Czarkowski, prof. W. Galewicz, prof. M. Kaniowski, doc. R. 

Krajewski, dr P. Łaniewski-Wołłk, prof. M. Machinek, prof. K. Marczewski, dr J. Pawlikowski, prof. 

J. Suchorzewska, dr Z. Zalewski. W toku dyskusji: 

 a) przyjęto część poprawek zaproponowanych przez prof. J. Suchorzewską oraz doc. R. 

Krajewskiego do projektu uchwały przedstawionego przez prof. W. Galewicza, 

 b) ustalono, że jeśli uchwała zostanie przyjęta, w imieniu członków Towarzystwa, którzy 

głosowali za jej przyjęciem, podpisze się pod nią Prezes, 

 c)  za sugestią prof. M. Machinka, po przeprowadzeniu drogą elektroniczną konsultacji, 

zostanie powołany zespół, którego zadaniem będzie praca nad propozycją regulaminu 

szpitalnych komisji etycznych, 



 

 d) doc. R. Krajewski i dr M. Czarkowski zaproponowali, aby konkretną propozycję regulaminu 

SKE opracował Ośrodek Bioetyki NRL (w porozumieniu z Towarzystwem). 

 

Zgromadzenie upoważniło prof. W. Galewicza do ostatecznej redakcji tekstu oświadczenia. 

 

Uchwała nr 2 

Polskiego Towarzystwa Bioetycznego 

z dnia 26.09.2009 roku 

„Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć oświadczenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego 

w sprawie szpitalnych komisji etycznych (SKE).” 

 

Uchwała została przyjęta większością głosów (jedna osoba wstrzymała się od głosu). 

 

 

4. Sprawozdanie Zarządu PTB 

 

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący zebrania poprosił Sekretarza Towarzystwa dr Olgę 

Drylę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa od czasu ostatniego 

Walnego Zgromadzenia w sierpniu 2008 r. 

Dr Olga Dryla udzieliła następujących informacji: 

* 25 października 2008 w Krakowie odbyło się sympozjum pt.  Jakiej reformy prawa 

bioetycznego Polacy potrzebują? zorganizowane przez Towarzystwo we współpracy z 

Interdyscyplinarnym Centrum Etyki oraz Instytutem Filozofii UJ. Referaty wygłosili: prof. Marek 

Safjan, prof. Jerzy Stelmach, prof. Małgorzata Świderska, dr Leszek Bosek, odczytano referat prof. 

Mirosława Nesterowicza. 

*Została uruchomiona strona internetowa Towarzystwa, dzięki czemu można było 

zorganizować cykl debat internetowych. 

* Odbyły się następujące debaty internetowe: 

- 22.01 – 01.02. 2009: Czym jest uporczywa terapia? Teksty wprowadzające napisali doc.  Romuald 

Krajewski oraz prof. Kazimierz Szewczyk; udział wzięli: dr Dorota Karkowska, ks. Prof. Marian 

Machinek, dr  Piotr Sobański, dr Anita Gałęska-Śliwka, dr Marcin Śliwka. 



 

- 14.03-24.03.2009: Jak uregulować zapłodnienie In vitro? Teksty wprowadzające napisali doc.  

Paweł Łuków oraz dr Leszek Bosek; udział wzięli: prof.  Kazimierz Szewczyk, dr Oktawian Nawrot, dr 

Joanna Haberko. 

- 20.03-01.04.2009: Wokół diagnostyki preimplantacyjnej; Teksty wprowadzające napisały prof.  

Alicja Przyłuska-Fiszer oraz  prof. Barbara Chyrowicz; udział wzięli: prof. Józef Dulak, prof. Krzysztof 

Marczewski, prof. Andrzej Paszewski, prof. Piotr Stępień, prof. Kazimierz Szewczyk, prof. Andrzej 

Tarkowski. 

Teksty debat są dostępne na stronie Towarzystwa. 

 * Zarząd koordynuje udział członków Towarzystwa w tworzeniu baz danych z zakresu bioetyki 

zestawianych na stronie internetowej redagowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ. 

 * W ciągu ubiegłego roku Zarząd przyjął dziewięciu nowych członków. Do Towarzystwa 

przyłączyli się: prof. Kazimierz Szopiński, ks. dr Edmund Kowalski, dr Sławomir Zagórski, dr Tomasz 

Kubalica, ks. dr Jerzy Brusiło, ks. dr Jacek Meller, dr Artur Tarasiewicz, mgr Monika Florek-Moskal. 

Uczestnicy Zgromadzenia nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący zebrania poprosił o wystąpienie przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, dra Sławomira Letkiewicza. 

 

5. Regulamin Komisji Rewizyjnej. 

Dr Sławomir Letkiewicz zaproponował uchwalenie oddzielnego regulaminu dla Komisji 

Rewizyjnej, odczytał również projekt takiego regulaminu. 

6. Dyskusja nad propozycją regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

Zarówno prof. Maciej Kaniowski, jak i prof. Jerzy Stelmach w swoich wystąpieniach zwrócili 

uwagę, że oddzielny regulamin Komisji Rewizyjnej nie jest wymagany, zwłaszcza, że zakres 

działalności i kompetencji  Komisji w wystarczający sposób zostały uregulowane w statucie 

Towarzystwa. 

Doc. Romuald Krajewski zaproponował, aby propozycję Regulaminu rozesłać członkom 

Towarzystwa i wrócić do dyskusji w późniejszym terminie. Propozycja została przyjęta przez 

aklamację. 



 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Dr Sławomir Letkiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności 

Towarzystwa w czasie od ostatniego Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący KR 

wstrzymał się od głosu). 

8. Dyskusja na temat planów Towarzystwa. 

a) Prof. Włodzimerz Galewicz poinformował, że 

-  materiały z bieżącej konferencji mogą zostać opublikowane w grudniowym numerze 

ICF „Diametros”, który zostanie poświęcony problematyce szpitalnych komisji etycznych, 

- dzięki dofinansowaniu Ministerstwa w listopadzie na internetowej stronie Towarzystwa 

zostaną przeprowadzone trzy debaty: Edukacja biotyczna w Polsce, Jak uregulować 

kwestię macierzyństwa zastępczego?, Wokół testamentu życia, 

- na kolejnym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory władz Towarzystwa. 

b) Dr Jakub Pawlikowski przedstawił plany konferencji, która odbędzie się w 2010 r. w 

Lublinie i zostanie połączona z Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa. Dr Pawlikowski 

zaproponował dwa tematy konferencji (1. etyczne i prawne problemy genetyki, 2. wpływ 

przekonań religijnych na debatę bioetyczną), a zgromadzeni członkowie Towarzystwa 

większością głosów opowiedzieli się za zorganizowaniem konferencji dotyczącej 

prawnych i etycznych problemów genetyki. Termin konferencji został ustalony na 9 do 12 

września 2010 r. 

c) Dr Marek Czarkowski zaproponował, aby rozważyć możliwość zorganizowania 

konferencji naukowej dotyczącej uczelnianych komisji etycznych w kontekście 

eksperymentów na ludziach. 

d) Prof. Barbara Chyrowicz zaproponowała przeprowadzenie dyskusji na temat roli religii 

w debacie bioetycznej. 

e) Dr Marta Soniewicka zaprosiła członków Towarzystwa do udziału w organizowanym na 

Uniwersytecie Jagiellońskim seminarium Prawo i biologia (5. 12. 2009). 



 

f) Prof. Piotr Zaborowski poinformował o projekcie zmiany standardów nauczania na 

uczelniach medycznych i zaproponował, by treści programowe projektu zostały 

przedyskutowane na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. 

 

9. Przewodniczący zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Biotycznego. 

 

 

 


