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Warszawa, 31 marca 2022 
 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

 
Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Mazowieckiego PTReh 
połączone z prezentacją naukową zaplanowane na 2 kwietnia 2022. 

Plan: 

 
1. 09:30-10:10: Prezentacja naukowa:  

TEMAT WIODĄCY: Rola psychologa w rehabilitacji wczesnej:  

1. Justyna Wiśniowska
1,2

 Rola neuropsychologa we wczesnym ertapie rehabilitacji pacjenta z uszkodzeniem 

mózgu (15 min.)  

2. Katarzyna Włodarczyk
3
 Potrzeba interwencji psychologicznej u pacjenta i jego rodziny we wczesnym 

okresie po uszkodzeniu rdzenia kręgowego (15 min.) 
1. Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersystetu Medycznego  

2. Klinika Rehabilitacji Narodowego Insytytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

3. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji w Konstancinie 

 

2. 10:10 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckego PTReh  

10.10- I termin walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Mazowieckiego PTReh 

10.15- II termin walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Mazowieckiego PTReh 

 
1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania 
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków 
3. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału Mazowieckiego PTReh 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Sekretarza Oddziału Mazowieckiego PTReh 
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami 
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań 
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi 
9. Wybory Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTReh 
10. Wolne wnioski 

  
3. Ogłoszenie najleszych prac  

wygłoszonych na posiedzeniach naukowych Oddziału Mazowieckiego PTReh w 2019, 2020 i 2021 roku 

 

 
Zebranie będzie prowadzone w sposób zdalny na platformie ZOOM, której właścicielem jest Zarząd 
Główny PTReh. 
Przed spotkaniem uprzejmie prosimy o upewnienie się, że posiadana przez Państwa wersja 
oprogramowania ZOOM jest zaktualizowana. Brak aktualizacji może uniemożliwić uruchomienie ankiet 
głosowania.  
Do udziału w zebraniu wchodzimy klikając na następujący link: 
 

LINK DO POSIEDZENIA OMPTREH20220402GODZ0900 
 
który będzie czynny od godz. 09:00  w dniu 02-04.2022 
 

 Logując się na spotkanie prosimy napisać swoje imię i nazwisko 

 W miarę możliwości prosimy używać sprzętu (komputer, telefon) wyposażonego w kamerę i 
mikrofon. Prosimy o udostępnienie swojego wizerunku dla weryfikacji tożsamości przed 
głosowaniami. 

https://zoom.us/j/96969298362?pwd=OFFlSXpOLzM3S2pLd01wZzMxRHkzZz09


 Przebieg Walnego Zebrania będzie nagrywany dla celów wewnętrznych Oddziału 
Mazowieckiego PTReh w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu głosowań. Nagranie nie 
będzie publikowane. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na nagrywanie i przetwarzanie wizerunku na wyżej wymienione cele.   

 W trakcie zebrania odbędą się głosowania, do udziału w których mają prawo jedynie aktywni 
członkowie Oddziału Mazowieckiego PTReh. Niektóre głosowania mają charakter tajny i będą 
przeprowadzone przy pomocy anonimowych ankiet ZOOM.  
 

Ważne: zgodnie ze Statutem Towarzystwa do udziału czynnego w głosowaniach uprawnieni są 
jedynie aktywni członkowie PTReh (tj. Ci, którzy zapłacili składkę członkowską do 31 marca 2022 i nie 
zalegają ze składkami za dwa ostatnie lata), oraz Członkowie Honorowi. 

W celu stworzenia bezpiecznej listy osób uprawnionych do głosowania uprzejmie prosimy o 
nadesłanie oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków uczestniczenia w czynnym głosowaniu 
najpóźniej do 30 marca 2022 na adres: adam@drzalewski.pl   

Złożenie prawidłowego oświadczenia jest koniecznym warunkiem uzyskania prawa czynnego głosu 
na Walnym Zebraniu. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Przewodniczącym Oddziału 
Mazowieckiego pod adresem e-mail tederko.pl@gmail.com  

w przypadku wątpliwości czy składki są prawidłowo opłacone proszę o kierowanie zapytań do 
Skarbnika, p dr Barbary Dobies (aliome@o2.pl) 

 
 
Po zakończeniu posiedzenie uprzejmie proszę o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej 
posiedzenia dostępnej pod następującym linkiem: ANKIETA EWALUACYJNA. Ankieta będzie otwarta do 
03.04.2022 godz. 24:00. 
 
 
 
 

 Sekretarz Oddziału Mazowieckiego                 Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego                        

 

                             /-/                    /-/ 

 

               Justyna Frasuńska                                 Piotr Tederko   
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