REGULAMIN SEKCJI MŁODYCH CHIRURÓW ONKOLOGICZNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Postanowienia ogólne
§1
Sekcja Młodych Chirurgów Onkologicznych (zwana dalej Sekcją) działa w strukturze
organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), na podstawie
obowiązującego Statutu Towarzystwa. Sekcja może występować autonomicznie jako
struktura organizacyjna Towarzystwa, nie ma jednak osobowości prawnej i nie jest osobno
zarejestrowana.
Celem i zasady działania
§2
Celem Sekcji jest prowadzenie aktywności organizacyjnych, badawczych i chirurgicznych
zmierzających do wsparcia i aktywizacji lekarzy będących w trakcie specjalizacji z chirurgii
onkologicznej a także młodych specjalistów.
Cele będą realizowane przez:
a. Organizowanie nie rzadziej niż raz w roku Sesji Młodych Chirurgów Onkologicznych
w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
b. Organizowanie nie rzadziej niż raz w roku (w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej) Walnego Zebrania Członków Sekcji,
c. Organizowanie kursów/szkoleń mających na celu teoretyczne i praktyczne
przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego,
d. Współpracę z ośrodkami medycznymi i uniwersyteckimi w celu realizacji celów
Sekcji,
e. Konsultowanie zmian w programie specjalizacji z chirurgii onkologicznej we
współpracy z Konsultantem Krajowym ds. Chirurgii Onkologicznej,
f. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju oraz za granicą w celu
wymiany doświadczeń, szkolenia i prowadzenia wspólnych prac,
g. Informowanie o pracach Sekcji na stronie WWW PTChO, profilu Facebook PTChO
lub innych, podobnych, należących do PTChO.
Członkostwo Sekcji
§3
Członkiem Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych może zostać na podstawie
pisemnego (także email) zgłoszenia woli do sekretariatu PTChO członek Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej spełniający łącznie następujące warunki:
a) będący w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej oraz/lub
specjalista przez okres lat 2 (dwóch) po uzyskaniu specjalizacji,
b) który nie ukończył 37 roku życia (w rozumieniu § 4 pkt b).
§4
Ustanie członkostwa następuje:
a. w razie śmierci członka Sekcji;

b. z dniem ukończenia 37 roku życia - rozumianym jako koniec dnia
poprzedzającego dzień 38 urodzin członka Sekcji,
c. w wyniku rezygnacji na piśmie (także email) skierowanej do sekretariatu PTChO;
d. z powodu wykluczenia z Sekcji uchwałą Walnego Zebrania Członków Sekcji;
e. ustania członkostwa w PTChO,
f. z upływem 2 (dwóch) lat od daty uzyskania tytułu specjalisty chirurgii
onkologicznej.
§5
Członkowie Sekcji mają prawo do:
1. czynnego prawa wyborczego, z tym, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos; głosów
nie można się zrzec ani przekazywać;
2. wysuwania postulatów i wniosków;
3. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Sekcji z głosem stanowiącym;
4. korzystania z przywilejów wynikających z działalności w Sekcji.
§6
Członkowie Sekcji mają obowiązek:
1. przestrzegania postanowień Regulaminu Sekcji i uchwał władz PTChO, dotyczących
Sekcji;
2. czynnego udziału w realizacji celów Sekcji;
3. aktywnego uczestnictwa w pracach Sekcji;
4. wskazania wszelkich informacji niezbędnych do kontaktowania się, w tym wskazania
adresu poczty elektronicznej.
Władze Sekcji
§7
Władzami Sekcji są:
a. Walne Zebranie Członków Sekcji,
b. Przewodniczący Sekcji (powołany przez Zarząd PTChO),
§8
1. Wyboru Przewodniczącego Sekcji dokonuje Zarząd PTChO.
2. Zarząd PTChO wskazuje i deleguje do prac Sekcji Koordynatora Sekcji.
§9
Członkowie Sekcji pełnią swe funkcje społecznie.
Walne zebranie członków Sekcji
§ 10
1. Walne Zebranie Członków Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji.
2. Walne Zebranie zwoływane może być:
a. na wniosek Przewodniczącego Sekcji lub Koordynatora Sekcji,
b. na pisemny wniosek co najmniej połowy liczby członków Sekcji.
3. O terminie, porządku i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Sekcji, Przewodniczący
Sekcji zawiadamia członków na co najmniej 30 dni wcześniej pocztą elektroniczną.
4. W Walnym Zebraniu Członków Sekcji mogą dodatkowo uczestniczyć osoby zaproszone
przez Przewodniczącego Sekcji lub Koordynatora Sekcji (bez prawa głosu).
5. Walne Zebranie Członków Sekcji może podejmować uchwałę bez względu na liczbę
obecnych członków.

§ 11
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:
1. Opracowanie i zatwierdzenie planów i kierunków działania Sekcji,
2. Opiniowanie zmian w programie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,
3. Wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego Sekcji lub
Koordynatora Sekcji.
Likwidacja i zawieszanie działalności
§ 12
O rozwiązaniu Sekcji decyduje Zarząd PTChO, natomiast o zawieszeniu działalności Sekcji
decyduje Walne Zebranie Członków Sekcji. Decyzja w przedmiocie wznowienia działalności
Sekcji po jej zawieszeniu, jest podejmowana przez Zarząd PTChO na wniosek
Przewodniczącego Sekcji.
Ustalenia końcowe
§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
postanowienia Statutu PTChO i przepisy prawa polskiego.
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