
 

 

Bydgoszcz, 18.05.2022 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych  

i Intensywnej Opieki Oddział Kujawsko-Pomorski 
I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

z Pododdziałem Kardioanestezjologii 

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz 

ptpaiio.byd@gmail.com  

 

 

 

Szanowni Państwo,  
        

Serdecznie zapraszamy do wstępowania w szeregi  

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. 

Jednym z  podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie 

najcenniejszych rozwiązań do praktyki. PTPAiIO bierze czynny udział w toczących się dyskusjach 

nad przyszłym kształtem pielęgniarstwa nie tylko w swojej dziedzinie. Formy naszej działalności to 

wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym 

problemom naszych pacjentów i naszego środowiska pracy. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki rozwija 

współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń 

między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje Polskę za granicą. Towarzystwo stoi na straży 

kultury i poszanowania zawodu, oraz jednoczy środowisko pielęgniarek anestezjologicznych                            

i intensywnej opieki w całym kraju. 

Kandydaci do członkostwa powinni wypełnić Deklarację członkowską dostępną na stronie 

www.ptpaio.pl znajdującą się w zakładce Członkostwo, oraz opłacić roczną składkę wynoszącą 50 zł 

na numer konta podany w zakładce Kontakt (w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz dopisek 

kuj-pom). 

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin Walnego Zebrania Delegatów PTPAIiO                             

(6 października 2022) oraz Walne Zebranie Oddziału naszego województwa połączone z wyborem 

Delegatów i nowych władz (23.06.2022 godzina 1900 Sala Konferencyjna Szpital Uniwersytecki                  

Nr 1 w Bydgoszczy). W zebraniu wyborczym delegatów biorą udział członkowie Oddziału 

Kujawsko-Pomorskiego przy czym czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tym członkom, 

którzy posiadają na bieżąco opłacone składki członkowskie na 30 dni przed zebraniem wyborczym 

tzn. do dnia 23 maja 2022 roku. Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś, bądź odnów swoje członkostwo! 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową (ptpaiio.byd@gmail.com), 

bądź telefoniczną pod numer 507628239. 
 

 

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki  

 

 

mailto:ptpaiio.byd@gmail.com
http://www.ptpaio.pl/

