
                                                                                               Załącznik do uchwały Zarządu Głównego
nr 7/IV/2013 z dnia 23.11.2013

REGULAMIN
GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE

ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI

§ 1

Regulamin  określa  zasady  funkcjonowania  Grupy  Roboczej  ds.  praktyki  w  pielęgniarstwie
anestezjologicznym  i  intensywnej  opieki  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, zwanej dalej Grupą Roboczą. 

§ 2

Grupa Robocza została powołana zgodnie ze Statutem PTPAiIO  § 18 pkt. 6i  Uchwałą  Zarządu
PTPAiIO NR 16/IV/2011  z dnia 04  sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do
Spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki,  w której zostały
określone zadania Grupy.

§ 3

1.Grupa Robocza realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem Towarzystwa § 7, 8
2.Grupa Robocza jest otwarta i jej skład może ulegać modyfikacjom.
3.Grupa Robocza, koordynator Grupy nie podlegają kadencyjności w celu zachowania ciągłości
prac.
4.Koordynator Grupy Roboczej uczestniczy w posiedzeniach   Zarządu Głównego PTPAiIO.

§ 4

1.Członkowie  Grupy  Roboczej  wybierają  ze  swego  składu  Koordynatora  grupy  w  drodze
głosowania. 
2 . Pracami Grupy Roboczej kieruje  koordynator, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni
osoba przez niego wyznaczona. 
3.  Posiedzenia  Grupy  Roboczej  są  zwoływane  przez   Koordynatora  w  miarę  potrzeby.
Koordynator  podejmuje decyzję o terminie i miejscu posiedzeń. 
4. Zawiadomienia o posiedzeniach Grupy Roboczej przesyłane będą członkom Grupy Roboczej z
wyprzedzeniem  co  najmniej  czternastu  dni  i  zawierać  będą  informacje  o  miejscu  i  czasie
posiedzenia oraz planowanym porządku obrad. 
5. Grupa Robocza pracuje w trybie poczty elektronicznej, posiada osobną skrzynkę e- mailową
przeznaczoną do prac Grupy Roboczej.

§ 5



1.Członkiem Grupy roboczej może zostać członek PTPAiIO na własny wniosek lub zaproszenie
do współpracy przez Koordynatora Grupy.
2.Kandydaci  na  członka  Grupy  Roboczej  są  zobowiązani  do  przedstawienia  rozwoju
zawodowego.
3. W pracach Grupy Roboczej mogą uczestniczyć osoby z poza Grupy Roboczej , zaproszeni do
współpracy jako konsultanci.

§ 6

1.Członkowie  Grupy  Roboczej  obowiązani  są  do  systematycznej  pracy  drogą  elektroniczną,
zgłaszania  uwag  do przedstawianych projektów, podejmowania własnych inicjatyw prac Grupy
Roboczej oraz do  uczestniczenia w spotkaniach.
2.Członkowie  Grupy Roboczej,  co  najmniej,  raz  na  dwa lata  powinni  brać  czynny udział  w
realizacji projektów Grupy.
3.  Grupa Robocza pracuje  w zespołach  problemowych (min  2 osoby).  Zespól  przekazuje  do
konsultacji pozostałym członkom Grupy wyniki prac.
4.  Członkowie  Grupy  powinni  dbać  o  rozwój  Grupy,  propagowanie  wdrażania  do  praktyki
wydawanych zaleceń.

§ 7

1.  Członkowie  Grupy  Roboczej  czynnie  uczestniczą  w  organizowaniu  szkoleń,  sympozjów,
konferencji  i  zjazdów  PTPAiIO  biorąc  udział  w  pracach  komitetów  organizacyjnych  i
naukowych. 
2.  Koordynator  Grupy Roboczej  wchodzi  w skład komitetu  naukowego szkoleń,  sympozjów,
konferencji i zjazdów PTPAiIO

§ 8

1. Grupa Robocza działa zgodnie z przyjętym przez siebie Planem pracy. 
2.  Grupa  Robocza  przedstawia  Zarządowi  PTPAiIO  i  członkom  PTPAiIO  ,  informacje  o
wynikach swych prac, wnioski, opinie i oceny związane z bieżącą tematyką pracy. 
3.  Projekty  standardów,  procedur,  rekomendacji,  pism,  ankiet,  opinii  ,  oraz  wnioski  Grupy
Roboczej konsultowane są z Prezesem  PTPAiIO. 

§ 9

1.Koordynator Grupy Roboczej  składa okresowe sprawozdania z działalności  Grupy Roboczej
Zarządowi PTPAiIO, Walnemu Zebraniu i  na krajowym zjeździe Towarzystwa oraz na każde
wezwanie Prezesa i Zarządu.
2.Wypracowane  zalecenia,  wytyczne,  stanowiska  Grupa  Robocza  zamieszcza  na  stronie
internetowej  Towarzystwa,  publikuje  w  oficjalnym  czasopiśmie  PTPAiIO  lub  w  osobnych
publikacjach.
3.  Dokumentacja  z  posiedzeń  Grupy  Roboczej  przechowywana  jest  w  siedzibie  Zarządu
Głównego PTPAiIO.

§ 10

1.Członek Grupy Roboczej może zostać odwołany gdy
       a. nie bierze czynnego udziału w pracach Grupy, 
       b. nie uczestniczy w spotkaniach 
       c. nie odbiera wiadomości elektronicznych  
       d. na uzasadniony wniosek członka Grupy.



2. Koordynatora Grupy Roboczej odwołuje Zarząd PTPAiIO w przypadku barku postępu prac
Grupy Roboczej.


