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SEKCJA MŁODYCH LEKARZY 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RATUNKOWEJ 
 

REGULAMIN SEKCJI
 

 

Na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej przyjmuje się 

Regulamin Sekcji Młodych Lekarzy Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej w 

następującym brzmieniu: 

 

§ 1 

 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Regulamin - Regulamin Sekcji Młodych Lekarzy Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny 

Ratunkowej, 

b) Statut - Statut Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,  

c) Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,  

d) Zarząd - Zarząd  Główny Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 

e) Sekcja - Sekcja Młodych Lekarzy. 

 

§ 2 

 

1. Sekcja została powołana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.06.2015 r. 

2. Sekcja jest uprawniona do działania na zewnątrz Stowarzyszenia tylko przy współdziałaniu z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

3. Sekcja skupia członków Stowarzyszenia, którzy spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu 

4. Głównym celem Sekcji jest: 

1. popularyzacja medycyny ratunkowej w Polsce oraz podejmowanie działań zmierzających do jej dalszego 

rozwoju, 

2. wspieranie młodych lekarzy związanych z medycyną ratunkową w ich działalności, 

3. reprezentowanie interesów młodych lekarzy związanych z medycyną ratunkową,  

 

§ 3 

 

1. Do zadań Sekcji należy: 

1) wspieranie i inicjowanie działań mających na celu podwyższenie jakości edukacji z zakresu medycyny 

ratunkowej wśród rezydentów oraz lekarzy krótko po zakończeniu specjalizacji poprzez: 

a) rozpowszechnianie wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej oraz promowanie inicjatyw edukacyjnych 

pochodzących od młodych lekarzy medycyny ratunkowej prowadzonych w nowoczesnej formie i 

skierowanych do wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów, 

b) promowanie uczestnictwa młodych lekarzy w konferencjach i kongresach organizowanych w Polsce i za 

granicą, poprzez pomoc w zbieraniu funduszy i wsparcie organizacyjne, 

c) organizacja sesji, sympozjów, konferencji i kongresów dedykowanych młodym lekarzom medycyny 

ratunkowej,  
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d) wspieranie tworzenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu umożliwienie 

dokształcania młodych lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, 

e) pomoc w organizacji staży w krajach w jednostkach o zaawansowanym stopniu rozwoju medycyny 

ratunkowej, 

f) wspieranie tworzenia silnej społeczności młodych lekarzy medycyny ratunkowej jako platformy 

wzajemnego wspierania się, współpracy i wymiany doświadczeń oraz wiedzy. 

2) wspieranie działalności naukowej wśród rezydentów i młodych specjalistów medycyny ratunkowej. 

3) popularyzacja medycyny ratunkowej jako dziedziny, z która warto związać swoją karierę zawodową, wśród 

studentów oraz lekarzy stażystów poprzez: 

a) współpracę ze studenckimi kołami naukowymi, 

b) wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie czynnego udziału studentów i lekarzy stażystów w 

obowiązkowych praktykach i stażach z dziedziny medycyny ratunkowej oraz wzmocnienia 

pozytywnego przekazu edukacyjnego płynącego z doświadczeń związanych z kontaktem z medycyna 

ratunkową dla osób dopiero planujących swoją karierę w medycynie, 

c) kultywowanie zwyczaju przekazywania wiedzy studentom i młodym lekarzom na każdym etapie edukacji 

przez starszych kolegów. 

4) działalność na rzecz poprawy jakości szkolenia specjalizacyjnego z zakresu medycyny ratunkowej w Polsce, 

poprzez: 

a) czuwanie nad przestrzeganiem praw rezydentów w ośrodkach szkolących i nad umożliwieniem im 

realizacji programu specjalizacji, 

b) postawienie nacisku na nauczanie umiejętności praktycznych i szkolenie przy łóżku pacjenta, 

c) promocja ośrodków zapewniających szkolenie specjalizacyjne z zakresu medycyny ratunkowej na 

najwyższym poziomie oraz umożliwiających działalność naukową i dbających o rozwój zawodowy 

lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, 

d) wpływanie na instytucje organizujące kształcenie podyplomowe lekarzy z zakresu medycyny ratunkowej 

w celu budowy nowoczesnego systemu edukacji adekwatnego do współczesnych potrzeb. 

5) współpraca z organizacjami o pokrewnym profilu działalności oraz promowanie osiągnięć polskiej 

medycyny ratunkowej, poprzez: 

a) uczestnictwo w międzynarodowych inicjatywach promujących rozwój medycyny ratunkowej, a w 

szczególności tych, które skupiają się na roli rezydentów i młodych specjalistów w tym procesie, 

b) obecność i czynne uczestnictwo delegacji Sekcji w najważniejszych wydarzeniach dotyczących 

medycyny ratunkowej. 

6) reprezentowanie interesów rezydentów oraz młodych lekarzy będących członkami Stowarzyszenia w 

stosunkach z Zarządem Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Sekcji realizują zadania Sekcji zgodnie z decyzjami organów Sekcji, indywidualnie lub w 

ramach tworzonych zespołów. 

 

§ 4 

 

1. Członkiem Sekcji może być członek zwyczajny Stowarzyszenia, który nie ukończył 39 lat życia. 

2. Limit wieku, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny 

ratunkowej, który nie uzyskał wcześniej tytułu specjalisty z zakresu innej dziedziny medycyny . 

3. Członkostwo w Sekcji wygasa : 

a) z chwilą wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu, 
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b) z chwilą ukończenia 39 lat życia przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej , 

c) z chwilą ukończenia przez lekarza, o którym mowa w ust. 2, specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej , 

chyba że lekarz ten nie ukończył 39 roku życia. 

 

§ 5 

 

Władzami Sekcji są: 

1) Walne Posiedzenie Sekcji 

2) Przewodniczący Sekcji 

 

§ 6 

 

1. Walne Posiedzenie Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji. 

2. Walne Posiedzenie tworzą wszyscy członkowie Sekcji. 

3. Walne Posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego Sekcji co najmniej raz na 2 lata. 

4. Członkowie Sekcji powinni być powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Posiedzenia 

przynajmniej na 21 dni przed tym terminem drogą pocztową, faksową lub elektroniczną. 

5. Walne Posiedzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego Sekcji: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Sekcji. 

6. Walne Posiedzenie Sekcji obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Walnemu Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Sekcji. 

 

§ 7 

 

1.Do kompetencji Walnego Posiedzenia Sekcji należy: 

1/ ustalanie planu działalności sekcji, 

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Przewodniczącego Sekcji, 

3/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Przewodniczącego Sekcji lub członków Sekcji. 

2. Uchwały Walnego Posiedzenia sekcji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

3. Obrady Walnego Posiedzenia są protokołowane. Protokół sporządza członek Sekcji wyznaczony przez 

Walne Posiedzenie. Protokół podpisuje Przewodniczący Sekcji i  wyznaczony protokolant.  

 

§ 8 

 

1. Przewodniczący Sekcji jest wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków Sekcji. 

2. Kadencja Przewodniczącego sekcji trwa 4 lata. 

3. Członek Sekcji może pełnić funkcje Przewodniczącego tylko przez dwie kadencje. 

 

§ 9 

 

Do zakresu działania Przewodniczącego Sekcji należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Sekcji, 

b) reprezentowanie Sekcji wobec władz Stowarzyszenia, oraz  na zewnątrz, przy współdziałaniu z Zarządem  
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Stowarzyszenia lub w ramach otrzymanego pełnomocnictwa, 

c) opracowywanie projektu planu działania Sekcji, 

d) realizowanie przyjętego planu działalności Sekcji, 

e) przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji, 

f) organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów dla członków Sekcji, 

g) zarządzanie funduszami Sekcji i dotacjami Zarządu, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Zarząd 

Stowarzyszenia, 

h) sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz do roku do Zarządu imiennych spisów członków Sekcji, 

i) składanie Zarządowi corocznych sprawozdań z działalności Sekcji, 

j) prowadzenie rejestru uchwał Walnego Posiedzenia i ich przekazywanie Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

 

Mandat Przewodniczącego wygasa w przypadku: 

a) odwołania przez Zarząd, 

b) zrzeczenia się mandatu, 

c) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, 

d) utraty członkostwa w Sekcji, 

e) śmierci.  
 

§ 11 

 

W razie gdy Przewodniczący Sekcji nie może przejściowo wykonywać swych obowiązków Zarząd wyznacza 

do  czasowego kierowania pracami Sekcji w zastępstwie Przewodniczącego innego członka Sekcji. 

 

§ 12 

 

Finansowanie działalności Sekcji jest prowadzone na podstawie preliminarza na realizację zadań Sekcji, 

zatwierdzanego przez Zarząd. Środki na działalność mogą pochodzić również z wpłat członków Sekcji i 

celowych darowizn na rzecz Sekcji przekazywanych na konto Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują odpowiednie postanowienia Statutu 

Stowarzyszenia.   

 

§ 14 

 

Rozwiązanie Sekcji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku gdy Sekcja nie 

realizuje celów  i wymogów statutowych lub faktycznie zaprzestała działalności. 

 

§ 15 

 

1. Regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu …..................... 

2. Zmiany Regulaminu Sekcji są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 


