
Regulamin Klubu Młodych Nefrologów 

(KMN) Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego (PTN)  

-wersja po zmianach na spotkaniu zarządu PTN 10.10.0215. 

 

 

Członkowie 

1) Członkami KMN są lekarze lub pracownicy naukowi zajmujący się nefrologią,  dializoterapią 
lub  transplantacją nerek,  którzy nie ukończyli 40  lat. 

2) Członkostwo w KMN trwa od momentu  akceptacji do osiągnięcia 40 r.ż.  

3) Członkami KMN są członkowie PTN. 

4) Kandydat na członka KMN musi mieć zaprezentowaną co najmniej 1 pracę (doniesienie 
ustne lub plakatowe) na naukowej konferencji krajowej lub międzynarodowej.  
5) Wniosek aplikacyjny do KMN należy wysłać do zarządu KMN drogą elektroniczną na 

wskazany adres do kontaktu. Zarząd KMN weryfikuje wiek aplikanta, fakt zaprezentowania 

pracy oraz stan członkostwa w PTN.  Przewodniczący KMN wysyła listę aplikantów do 

sekretarza i przewodniczącego PTN. Po weryfikacji lista nowych członków jest przedstawiana 

na zebraniu Zarządu  Głównego PTN dla ostatecznego zatwierdzenia.  

6) Wszyscy członkowie KMN są zachęcani do złożenia aplikacji członkowskiej w Young 

Nephrologist’s Platform przy ERA-EDTA  ( YNP), dzięki czemu zwiększą swoje szanse na 

współpracę międzynarodową i jednocześnie będą mieli wpływ na kształt (zarząd) YNP. 

 

Zarząd 

1) Kadencja zarządu KMN podobnie jak  wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu spośród wszystkich członków 

KMN, którzy wyrażą zgodę na rozesłane przez ustępujący zarząd zapytanie na 90 dni przed 

wyborami. Głosy można też oddawać na 30 dni przed Walnym Zebraniem w głosowaniu 

internetowym  (on-line). Zarząd KMN składa się z przewodniczącego oraz 4 członków.  

2) Przewodniczący KMN jest wybierany w wyborach bezpośrednich (zgodnie z regulaminem 

PTN).  

3) Przewodniczący i zarząd KMN musi być zatwierdzony przez Zarząd Główny PTN.  

4) Kandydaci do zarządu KMN nie mogę mieć więcej niż 37 lat na dzień głosowania. 

5) Przewodniczący KMN jest odpowiedzialny za powiadomienie członków KMN o sposobie i 

terminie głosowania a także za zebranie kandydatur do zarządu KMN.  



6) Kandydaci do zarządu KMN muszą zgłosić chęć kandydowania lub zostać zgłoszeni przez 

członka PTN oraz dostarczyć curriculum vitae. Kandydat do zarządu musi mieć poparcie 

innego członka PTN ze stopniem naukowym doktora. 

7) W skład zarządu KMN może wchodzić tylko jeden reprezentant z danego ośrodka 

naukowego/klinicznego.  

8) Prezydent i sekretarz  PTN będą dostępni dla zarządu KMN w sprawach dotyczących 

inicjatyw i działalności KMN, natomiast przewodniczący KMN musi zasięgać opinii i 

informować o wszystkich aktywnościach realizowanych i planowanych.  

9) Przewodniczący KMN będzie zaproszony na zebranie Zarządu Głównego  PTN (nie rzadziej 

niż raz w roku, gdzie przedstawi raport z działalności KMN.  

10) Członkowie zarządu KMN mogą uczestniczyć w grupach roboczych PTN, komitetach 

naukowych zjazdów/konferencji. Członkowie zarządu KMN uczestniczą w ocenie i wyborze 

prac prezentowanych na sesjach KMN.  

11) Zarząd KMN będzie uczestniczył w przygotowaniu program zjazdów/konferencji PTN z 

możliwością przygotowania sesji KMN. Ostateczne forma i czas sesji KMN pozostaje w decyzji 

komitetu organizacyjnego konferencji i Zarządu Głównego PTN. 

 12) Zarząd KMN może zorganizować (niezależnie od zjazdów/konferencji PTN)  kurs 

szkoleniowo-dydaktyczny dla młodych nefrologów po akceptacji programu kursu przez 

Zarząd Główny PTN   

13) Zarząd KMN musi spotkać się nie rzadziej niż raz w roku. 

 

 

 


