Regulamin „Klubu 40” Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Postanowienia wstępne
1. „Klub 40” (dalej również: „Klub”) działa w ramach Polskiego Towarzystwa
Okulistycznego (dalej: „PTO”), na podstawie Statutu PTO.
2. Niniejszy regulamin „Klubu 40” (dalej: „Regulamin”) ustanawia lub zmienia Zarząd
Główny PTO, w formie uchwał.
Pierwsi członkowie i pierwsze władze Klubu
3. Prezes wraz z Zarządem Głównym PTO, działając w celu ukonstytuowania władz Klubu
i powołania pierwszych członków, nominuje Koordynatora Klubu, który spełnia kryteria
przyjęcia członka Klubu określone w Regulaminie.
4. Koordynator Klubu:
a. ogłasza nabór kandydatów do Klubu
b. zwołuje pierwsze posiedzenie Klubu;
c. przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Klubu zebranemu w tym trybie.

5. Koordynator Klubu jest członkiem Klubu i ma prawa wyborcze.
6. Zarząd Główny PTO niezwłocznie wyraża zgodę lub podejmuje decyzję odmowną w
przedmiocie przystąpienia do Klubu zgłoszonych przez Koordynatora kandydatów,
uwzględniając kryteria przyjęcia członka Klubu określone w regulaminie.
Władze Klubu
7. Czynne i bierne prawo wyborcze w „Klubie 40” mają członkowie PTO, którzy nie
ukończyli 40. roku życia.
8. Przewodniczącego Klubu 40 oraz Sekretarza pierwszej kadencji wybierają członkowie
Klubu 40, wśród osób którzy zadeklarowali chęć pełnienia funkcji Przewodniczącego
oraz Sekretarza. Przewodniczącego Klubu 40 oraz Sekretarza Klubu wybierają
Członkowie Klubu w wyborach tajnych, podczas posiedzenia wyborczego Klubu.
Posiedzenie wyborcze klubu odbywa się w czasie corocznego Zjazdu Okulistów
Polskich.
9. Przewodniczący Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz, ustala i wdraża kierunki działań
Klubu oraz przedstawia sprawozdania Zarządowi Głównemu PTO z działalności Klubu.
10. Sekretarz Klubu jest odpowiedzialny za dokumentację prac Klubu, wykonuje bieżące
obowiązki administracyjne oraz współpracuje z Przewodniczącym przy organizowaniu
prac Klubu.

11. Kadencja Przewodniczącego oraz Sekretarza trwa 3 lata, z tym, że kadencja nie może
być dłuższa niż kadencja danego Zarządu Głównego PTO i kończy się jednocześnie z
zakończeniem kadencji Zarządu Głównego PTO.
12. Przewodniczący Klubu zwołuje posiedzenia Klubu nie rzadziej niż raz na pół roku oraz
zwołuje posiedzenia wyborcze Klubu w terminie umożliwiającym wybór nowych władz
Klubu przed upływem danej kadencji. Zawiadomienia o posiedzeniach Przewodniczący
kieruje do członków Klubu oraz do Zarządu Głównego PTO z wyprzedzeniem co
najmniej 3 miesięcy kalendarzowych.
13. W przypadku niewykonania obowiązków przez Przewodniczącego Klubu lub
Tymczasowego Przewodniczącego Klubu, posiedzenia oraz posiedzenia wyborcze
może zwołać Zarząd Główny PTO.
14. W przypadku śmierci, utraty praw publicznych lub rezygnacji ze stanowiska przez
Przewodniczącego Klubu, Zarząd Główny PTO zwołuje posiedzenie wyborcze Klubu i
nominuje spośród członków Klubu osobę pełniącą funkcję przewodniczącego
posiedzenia.
15. W przypadku śmierci, utraty praw publicznych lub rezygnacji członków Klubu, Zarząd
Główny PTO przeprowadza procedurę, o której mowa w pkt 14 Regulaminu.
Członkostwo w Klubie
16. Wniosek o włączenie do Klubu w charakterze członka może składać każdy członek
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, który w roku wniesienia wniosku nie ukończył
40 roku życia i osiągnął sukces naukowy.
17. Warunkiem Przyjęcia członka PTO do Klubu jest:
a. opublikowanie co najmniej 3 prac w recenzowanych pismach wymienionych w Liście
Filadelfijskiej; w tym minimum jednej pracy z pierwszym autorstwem
b. wykazanie sumarycznego Impact Factor publikatorów nie niższego niż 5 pkt (liczony na
podstawie średniego pięcioletniego IF dla każdego z publikatorów).
18. Kandydat do wstąpienia do Klubu powinien przesłać wniosek do Przewodniczącego
Klubu/Koordynatora Klubu. Do wniosku należy dołączyć wykaz publikacji z
sumarycznym Impact Factor, potwierdzonym przez bibliotekę.
19. Przyjęcie do klubu opiera się o listę publikacji z łącznym impact faktor, potwierdzenie
członkowstwa PTO i pozytywną opinię Zarządu Głównego PTO.
20. Przewodniczący/Koordynator Klubu przesyła informacje na temat nowych, pozytywnie
zaopiniowanych kandydatów do Klubu do Zarządu Głównego PTO w ciągu 2 tygodni
kalendarzowych.

21. Kandydatury nowych członków są oceniane na najbliższym czasowo posiedzeniu
Zarządu Głównego PTO.
22. Zarząd Główny PTO decyduje o formie, czasie i miejscu ogłoszenia o przyjęciu nowych
członków do Klubu, w możliwie krótkim terminie, uwzględniając konieczność
zapewnienia podniosłego charakteru takiego wydarzenia oraz zapewniając możliwość
uczestnictwa władz i wszystkich członków Klubu podczas tego wydarzenia.
Nagrody Klubu
23. „Nagroda «Klubu 40»” (dalej: „Nagroda”) jest formą indywidualnego uhonorowania
autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w zakresie okulistyki. O przyznanie
Nagrody może ubiegać się każdy członek Klubu, który nie ukończył 40 rok życia.
24. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana w
czasopiśmie o najwyższym Impact Factor, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
25. W przypadku zgłoszenia prac opublikowanych w pismach o tym samym Impact Factor
o wyborze decydowałby sumaryczny Impact Factor kandydatów.
26. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:
a. autorzy prac pretendujący do Nagrody,
b. członkowie PTO,
c. kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badania naukowe
kandydaci do Nagrody,
d. towarzystwa naukowe.
27. Prace należy zgłaszać Przewodniczącemu/Koordynatorowi Klubu do dnia 1
października każdego roku, załączając wymagane przez Regulamin informacje.
Informacja o propozycji Nagrody jest bezzwłocznie przekazywana Zarządowi
Głównemu PTO, który ją akceptuje lub oddala.
28. Wręczenie Nagród następuje w terminie ustalonym wspólnie przez Zarząd Główny
PTO oraz Przewodniczącego Klubu, przy czym uwzględnia się konieczność zapewnienia
podniosłego charakteru takiego wydarzenia oraz zapewnia się możliwość uczestnictwa
władz i wszystkich członków Klubu podczas wydarzenia.
29. Wsparcie finansowe „Klubu 40” obejmuje pokrycie kosztów związanych z udziałem
Członka Klubu w wybranej zagranicznej konferencji okulistycznej. Koszty rozumiane są
jako opłata rejestracyjna, nocleg oraz transport
30. Maksymalna liczba osób, którym może zostać udzielone wsparcie w ciągu roku wynosi
15.

31. Nabór wniosków o dofinansowanie na kolejny rok kalendarzowy ogłasza
Przewodniczący/Koordynator Klubu 40 do dnia 1 marca każdego roku na stronie
internetowej klubu 40.
32. Nabór wniosków prowadzony jest drogą mailową na adres podany w ogłoszeniu do
dnia 1 marca roku poprzedzającego rok udziału w konferencji. W przypadku uzyskania
dodatkowych środków finansowych Klub 40 zastrzega możliwość przeprowadzenia
dodatkowego naboru w terminie podanym na stronie Klubu 40.

33. W przypadku liczby wniosków przekraczającej 15, o przyznaniu wsparcia finansowego
będzie decydowała łączna liczba punktów prac, obliczona według aktualnej listy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku poprzedzającym rok złożenia
Wniosku.
34. Wyniki naboru Przewodniczący Klubu 40 ogłasza na stronie „Klubu 40” po
zaakceptowaniu listy przez Zarząd Główny PTO najpóźniej do 31.04 roku
poprzedzającego udział w konferencji.

Pozostałe postanowienia
35. Przewodniczący lub Sekretarz Klubu mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTO o
wprowadzenie zmian w Regulaminie.
36. Przechowanie oryginału niniejszego Regulaminu oraz jego udostępnianie na żądanie
członków Klubu powierza się Zarządowi Głównemu PTO.

