Protokół z Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, które odbyło
się 30 sierpnia 2008 r. w Krakowie - Przegorzałach.

1. Na przewodniczącego Zebrania wybrano prof. Tomasza Pasierskiego, natomiast na
sekretarza dr Olgę Drylę. Wyboru dokonano jednomyślnie.
2. Jednomyślnie przyjęto następujący porządek obrad:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa,
b) wniosek w sprawie przyznania Prof. Kornelowi Gibińskiemu godności członka
honorowego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
c) dyskusja na temat dalszych planów Towarzystwa.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa:
a) Prezes

Towarzystwa,

prof.

Włodzimierz

Galewicz

rozpoczął

swoje

wystąpienie od wskazania dwóch zagadnień poruszonych na poprzednim
Walnym Zgromadzeniu, które w ciągu minionego roku znalazły swoje
rozstrzygnięcie: 1) kwestii przyznania Prof. Kornelowi Gibińskiemu godności
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz 2) grantu
Problemy i kazusy z etyki medycznej, w którego realizację mieliby się włączyć
członkowie Towarzystwa. Sprawie pierwszej został poświęcony osobny punkt
w porządku obrad; w tym miejscu prof. Galewicz odniósł się do sprawy
drugiej i poinformował, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznało Wydziałowi Filozoficznemu UJ i jemu samemu personalnie grant na
realizację projektu badawczego Problemy i kazusy z etyki medycznej. Projekt
został uruchomiony w czerwcu 2008 r., a w jego realizację włączył się już
aktywnie prof. Kazimierz Szewczyk. Prof. Galewicz zaapelował o szerszy
udział członków Towarzystwa w projekcie.
b) Prezes poinformował członków Towarzystwa o zebraniu Zarządu, które
odbyło się 2 marca 2008 r. w Krakowie i było poświęcone przede wszystkim
omówieniu spraw organizacyjnych dotyczących konferencji Etyczne i prawne
granice badań naukowych.
c) Prezes omówił sprawę zaplanowanego na 25 października 2008 r. w Krakowie
jednodniowego sympozjum pt. Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy
potrzebują?, które mogłoby być okazją do kolejnego spotkania członków

Towarzystwa. Sympozjum jest organizowane przez Polskie Towarzystwo
Bioetyczne oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.
d) Prezes poinformował członków Towarzystwa o wstępnej propozycji włączenia
Towarzystwa do prac nad projektem badawczym zainicjowanym przez
Uniwersytet w Ferrarze.
e) Skarbnik Towarzystwa, dr Marta Soniewicka, zasygnalizowała problem
niepłacenia składek członkowskich.
f) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, dr
Sławomir Letkiewicz, zdał sprawę z pierwszego posiedzenia Komisji.
4. Prezes Towarzystwa przedstawił historię korespondencji z Prof. Kornelem Gibińskim,
który zgodził się przyjąć godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa
Bioetycznego i uznał działalność Towarzystwa za kontynuację swoich długoletnich
starań o wywołanie publicznej debaty i wprowadzenie regulacji prawnych
dotyczących etyki medycznej. Wniosek o przyznanie Prof. Gibińskiemu godności
członka honorowego został poddany pod głosowanie i przyjęty przez aklamację.
5. Prezes zagaił dyskusję dotyczącą planów Towarzystwa:
a) szerzej omówił sprawę organizacji sympozjum Jakiej reformy prawa
bioetycznego Polacy potrzebują?,
b) wystąpił z pomysłem zainicjowania cyklu otwartych wykładów z bioetyki
odbywających się kolejno w różnych ośrodkach akademickich; członkowie
Towarzystwa mieliby występować zarówno w charakterze wykładowców, jak i
organizatorów,
c) zaproponował też stworzenie na stronie internetowej Interdyscyplinarnego
Centrum Etyki UJ lub stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego działu
„Opinie”, który miałby stanowić forum członków Towarzystwa.
d) Dr J. Pawlikowski zgłosił propozycję stworzenia bazy rozpraw i dysertacji
członków Towarzystwa.
e) Dr

hab.

T.

Brzostek

zaproponował

stworzenie

bazy

internetowej

opublikowanych prac w formacie PDF oraz sieci informacji na temat
prowadzonych badań.
f) Prof. P. Zaborowski zgłosił postulat, aby członkowie Towarzystwa opracowali
szkielet kształcenia studentów akademickich uczelni medycznych w dziedzinie
bioetyki. W dyskusji nad tą propozycją wzięli udział: prof. K. Szewczyk, prof.
T. Pasierski, dr J. Pawlikowski, prof. J. Suchorzewska. Powołano

pięcioosobową komisję, która zajmie się przygotowaniem do realizacji
postulatu prof. Zaborowskiego. W jej skład weszli: prof. J. Suchorzewska,
prof. A. Przyłuska-Fiszer, dr Z. Zalewski, prof. K. Marczewski, prof. P.
Zaborowski.
6. Przewodniczący zakończył Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa
Bioetycznego.

