
Organizatorzy instytucjonalnie związani z PTU: oddziały PTU, sekcje naukowe  PTU, komitety 

naukowe PTU, ZG PTU -  dotyczy wydarzeń naukowych zgłoszonych w wyznaczonym terminie do 

planu kształcenia PTU    

 

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora  

1. Najpóźniej 7  tygodni przed planowanym wydarzeniem naukowym organizator jest 

zobowiązany do przysłania do Biura CME-CPD PTU następujących dokumentów:  

 formularz „Informacja o formie kształcenia”  (dostępny na stronie 

www.oilwaw.org.pl w części „Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy”)  

 szczegółowy program (w języku polskim i angielskim)  

 cv wykładowców (wymóg izby lekarskiej)  

 formularze „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ „Accreditation for CME-CPD credits 

attribution”    

2. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej 

dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU, Biuro 

CMECPD prześle wymagane dokumenty wraz z opłatą (250 zł za rejestrację każdego 

wydarzenia naukowego) do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz kopię kompletu 

dokumentów do okręgowej izby lekarskiej na terenie której organizowane będzie dane 

wydarzenie naukowe.   

3. Biuro CME-CPD  zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i  prześle do 

organizatora pisemne zawiadomienie zawierające informację o liczbie przyznanych punktów 

kredytowych/ edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni 

organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i jego rejestracji w programie 

EUACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być 

publikowana).   

Informacja dla organizatora instytucjonalnie związanego z PTU, który nie zgłosił wydarzenia 

naukowego do planu kształcenia PTU   

Jeżeli wydarzenie naukowe nie zostało zgłoszone do planu kształcenia PTU  w wyznaczonym terminie, 

organizator instytucjonalnie związany z PTU może  nadal ubiegać się o jego rejestrację w EU-ACME. 

W takim przypadku organizator będzie zobowiązany do indywidualnego uzyskania akredytacji w 

okręgowej izbie lekarskiej na terenie której planowane jest wydarzenie naukowe. Procedura 

administracyjna w izbach lekarskich trwa dość długo, dlatego dokumenty powinny być tam złożone z 

dużym wyprzedzeniem, tak by można było zarejestrować wydarzenie naukowe w EU-ACME przed 

jego rozpoczęciem (warunek konieczny).  

   

W celu rejestracji wydarzenia naukowego w programie EU-ACME, najpóźniej 6 tygodni przed jego 

rozpoczęciem, organizator powinien przysłać  do Biura CME-CPD PTU  komplet dokumentów:  

 kopię uchwały okręgowej izby lekarskiej potwierdzającej „Wpis do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe”  

 kopię „Informacji o formie kształcenia”  

 kopię uchwały lub zaświadczenia z okręgowej  izby lekarskiej z informacją  o naliczonych 

punktach edukacyjnych  

 szczegółowy program wydarzenia w języku polskim i angielskim  



 formularze „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ “Accreditation for CME-CPD credits 

attribution”   

„  

Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD  PTU, Biuro CME-CPD  zarejestruje 

wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i  prześle do organizatora pisemne zawiadomienie 

zawierające informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/ edukacyjnych. Pisemne 

zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji 

wydarzenia i jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej 

taka informacja nie może być publikowana). 


