REGULAMIN KLUBU MŁODYCH GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW
Klub Młodych Ginekologów Onkologów (KMGO) jest organizacją zrzeszająca młodych
lekarzy w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej oraz specjalizacji pokrewnych,
działającą w ramach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO), której jest
integralną częścią. KMGO jest wspierany w swych działaniach przez PTGO i reprezentowany
w Zarządzie PTGO.
KMGO działa w oparciu o statut PTGO oraz regulamin zawarty poniżej. Regulamin został
zaakceptowany przez PTGO.
1. Celem KMGO jest wspieranie potrzeb i aspiracji młodych lekarzy zainteresowanych
badaniem, zapobieganiem i leczeniem nowotworów ginekologicznych. Głównym celem jest
wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności, nawiązywanie i zacieśnianie współpracy
młodych lekarzy oraz wpływ na proces szkolenia i edukacji w ginekologii onkologicznej.
KMGO ma służyć jako sieć promująca interakcje naukowe, dyskusje, debaty oraz wymianę
pomysłów i poglądów między młodymi lekarzami, mające na celu podniesienie jakości
leczenia onkologicznego i wychodzenie naprzeciw potrzeb pacjentek. Inspiracją do powstania
KMGO stała się siostrzana organizacja o dużym doświadczeniu- Europejska Sieć Młodych
Ginekologów Onkologów (ENYGO), zrzeszająca młodych lekarzy z ponad 40 państw.

2. Sposób realizacji celów
2.1 Organizacja warsztatów szkoleniowych zarówno praktycznych jak i teoretycznych
z zakresu ginekologii onkologicznej.
2.2 Organizacja konferencji naukowych.
2.3 Organizacja kampanii informacyjnych promujących postawy prozdrowotne.
2.4 Finansowanie staży szkoleniowych dla członków KMGO.
2.5 Wdrażanie tradycyjnych i interaktywnych form szkolenia z zakresu ginekologii
onkologicznej.
2.6 Ewaluacja procesu kształcenia w zakresie ginekologii onkologicznej.
2.7 Przedstawianie wniosków i propozycji Zarządowi Głównemu PTGO.
2.8 Współpraca przy realizacji projektów badawczych członków KMGO.
2.9 Współpraca z siostrzanymi organizacjami i organizacjami pacjentów.

3. Członkostwo w KMGO
3.1. Członkiem KMGO może zostać lekarz, który jest jednocześnie członkiem PTGO i złożył
deklarację przystąpienia do KMGO i jest:
- osobą która nie ukończyła 40 roku życia lub
- osobą w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Ginekologii Onkologicznej
4. Władze KMGO
Organami wykonawczymi KMGO są Walne Zgromadzenie oraz Zarząd KMGO.
4.1. Walne Zgromadzenie składa się z członków KMGO i zwoływane jest co najmniej raz na
3 lata.
4.2. Termin Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd KMGO i powiadamia wszystkich
członków drogą mailową i/lub poprzez informację zamieszczoną w zakładce KMGO na
stronie internetowej PTGO i/lub informację zamieszczoną w grupie dyskusyjnej na
facebook’u co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
4.3. Zarząd KMGO składa się z siedmiu członków z aktywnym prawem głosu.
Na czele Zarządu KMGO stoi Przewodniczący (Prezes), będący jednocześnie pełnoprawnym
członkiem Zarządu PTGO. Pozostali członkowie Zarządu to wiceprezes, który jednocześnie
pełni funkcję skarbnika oraz pięcioro członków zarządu z aktywnym prawem głosu.
4.4. Zarząd wybierany jest raz na trzy lata na walnym zebraniu członków KMGO, a jego
kadencja jest równa z kadencją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii
Onkologicznej.
4.5. Wybory do zarządu odbywają w sposób tajny.
4.6. Kandydatem do Zarządu może zostać każda osoba będąca członkiem KMGO.
4.7. W przypadku rezygnacji z funkcji członka zarządu zarządza się wybory uzupełniające.
4.8. Jako przepis przejściowy pierwszy zarząd powołany zostanie na kadencję trwającą do
najbliższych wyborów PTGO.
5. Obowiązki zarządu
5.1. Przewodniczący KMGO kieruje pracami zarządu i zwołuje jego zebrania.
5.2. Przewodniczący KMGO przewodniczy wszystkim posiedzeniom KMGO. Jeżeli
Przewodniczący

KMGO

nie

może

wypełniać

swoich

obowiązków,

powierza

je

wiceprezesowi.
5.3. Przewodniczący KMGO reprezentuje KMGO i bierze udział w zebraniach zarządu
głównego PTGO z ważnym głosem. Jeżeli Przewodniczący KMGO nie może podjąć swoich

obowiązków, deleguje pisemnie wiceprezesa do przedstawienia stanowiska KMGO
i głosowania.
5.4. Posiedzenia Zarządu KMGO odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.
5.4. Zarząd KMGO przygotowuje sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej
działalności i przedstawia je odpowiednim władzom PTGO raz do roku.

6. Finanse
6.1. KMGO prowadzi niezależne subkonto w ramach PTGO.
6.2. KMGO otrzymuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich PTGO
w wysokości 10% rocznie.
6.3. KMGO może samodzielnie pozyskiwać środki na swoją działalność poprzez:
- pozyskiwanie grantów naukowych
- darowizny, zapisy
- subwencje, dotacje

7. Organy informacyjne
7.1 Organem informacyjnym KMGO jest zakładka na stronie PTGO oraz grupa dyskusyjna
na facebook’u.
7.2 Redagowanie i edytowanie informacji zamieszczanych w zakładce na stronie PTGO leży
w gestii Zarządu KMGO.
8. Zmiany w regulaminie Klubu Młodych Ginekologów Onkologów są podejmowane
większością głosów przez Zarząd KMGO. W przypadku jednakowej liczby głosów
decydujący głos ma Przewodniczący.

