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INFORMACJE OGÓLNE 
 

XXXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHORÓB PŁUC 

Warszawa, 5-8 maja 2022 r. 

 

https://zjazd.ptchp.org 
 

Data publikacji: 31.10.2021 

Miejsce 

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa  

Forma: 

Zjazd realizowany będzie stacjonarnie lub w przypadku braku możliwości realizacji stacjonarnej - ze 

względu na sytuację epidemiologiczną, tylko online.  

W wersji stacjonarnej nagrania wykładów zostaną udostępnione po Zjeździe. 

Termin 

Rozpoczęcie Zjazdu*: czwartek 05.05.2022, godz. 9.00  

Zamknięcie Zjazdu*: niedziela 08.05.2022, godz. 14.00 
*Uwaga! Ramy czasowe Zjazdu mogą ulec zmianie. 

O Zjeździe 

Zjazd jest tradycyjnie największym i najbardziej eksperckim Wydarzeniem organizowanym zwykle co 2 

lata przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Tym razem ze względu na przesunięty w związku z 

pandemią COVID-19 o rok i odbywający się tylko w formie online 36 Zjazd PTChP, spotykamy się rok 

po poprzedniej edycji. Tematyka Zjazdu koncentruje się na chorobach układu oddechowego 

i schorzeniach współwystępujących. W programie podobnie jak w poprzednich edycjach przewidujemy 

sesje plenarne, edukacyjne, doniesień oryginalnych, satelitarne sesje sponsorowane oraz warsztaty 

prowadzone w formie zajęć mocno specjalizowane – przeznaczone dla lekarzy pulmonologów, ale 

także, w ramach paneli interesujących z punktu widzenia internisty, lekarza rodzinnego, alergologa 

i lekarza innej specjalności zainteresowanego diagnostyką i leczeniem chorób płuc i schorzeń 

współistniejących. 

Tematy wiodące  

• POChP, 

• astma i alergie, 

• śródmiąższowe choroby płuc, 

• zakażenia układu oddechowego, 

• zaburzenia oddychania w czasie snu, 

• nadciśnienie płucne i zatory w tętnicy płucnej, 

• gruźlica i mykobakteriozy, 

https://zjazd.ptchp.org/
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• rzadkie choroby układu oddechowego, 

• zakażenie COVID-19. 

Rejestracja  

Rejestracja indywidualna odbywa się online przez stronę https://zjazd.ptchp.org/rejestracja/,  

w przypadku rejestracji większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym. 

Przed dokonaniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa  

Rodzaje uczestnictwa i opłaty 

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju uczestnictwa i terminu zarejestrowania płatności. 

Rodzaje uczestnictwa: 

Rodzaj uczestnictwa Opis 

A Uczestnik - członek 
PTChP 

Osoba będąca członkiem PTChP, posiadająca opłacone aktualne składki 
członkowskie 

B Uczestnik – nie 
członek PTChP 

Inna osoba uprawniona do wystawiania recept lub prowadząca obrót produktami 
leczniczymi lub w inny sposób zawodowo związana z tematyką konferencji 

C Student Studenci ostatnich lat medycyny z ważną legitymacją studencką (do 26 roku życia) 

D Wykładowca  Osoba zaproszona przez Organizatora do wygłoszenia wykładu lub prowadzenia 
zajęć warsztatowych. Wykładowcy nie ponoszą kosztów opłaty rejestracyjnej 

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto1  wynosi: 

Rodzaj uczestnictwa 

Uczestnictwo stacjonarne - zarejestrowana płatność Tylko online 

do 31.03.2021 do 30.04.2021 po 30.04.2021  

A Uczestnik - członek 
PTChP 

813,01 zł/1000 zł1 894,31zł/1100 zł1 975,61 zł/1200 zł1 325,20 zł/400 zł1 

B Uczestnik – nie 
członek PTChP 

894,31 zł/1100 zł1 975,61 zł/1200 zł1 1056,91 zł/1300 zł1 365,85 zł/450 zł1 

C Student 203,52 zł /250 zł1 243,90 zł/300 zł1 243,90 zł/300 zł1 40,65 zł/50 zł1 

D Wykładowca nd.- nd. nd. nd. 

Zawartość pakietu uczestnika – uczestnik stacjonarny: 

• identyfikator i materiały konferencyjne, 

• udział w sesjach naukowych, 

• wstęp na wystawę medyczną, 

• możliwość skorzystania z pełnego cateringu przewidzianego programem Zjazdu (nie dotyczy 

studentów),  

• elektroniczny certyfikat uczestnictwa w konferencji, 

• dostęp do Platformy Cyfrowej , 30 dniowy dostęp do materiałów edukacyjnych – nagrań 

wszystkich aktywności naukowych (nie przewiduje się transmisji live) 

https://zjazd.ptchp.org/rejestracja/
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Zawartość pakietu uczestnika – uczestnik online (w przypadku braku możliwości realizacji Zjazdu 
stacjonarnie: 

• dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów i sesji interaktywnych live, 

• możliwość skorzystania z wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy 
konkursach), 

• dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwość porozmawiania z przedstawicielami i możliwość 
skorzystania z innych opcji interaktywnych oferowanych na poszczególnych wystawach, 

• 30 – dniowy  dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów), 

• elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Zjeździe. 

Punkty edukacyjne 

Za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne doskonalenia zawodowego lekarzy 

i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.) 

Prezentacje prac oryginalnych, składanie streszczeń 

Wszystkich zachęcamy do przedstawienia swoich osiągnieć i doświadczeń w postaci plakatów 

prezentowanych na Platformie Cyfrowej.  

Wymagania techniczne i strukturalne jakie powinno spełniać streszczenie przesłane do recenzji, opcja 

składania streszczeń online oraz inne niezbędne informacje dostępne są na stronie 

https://zjazd.ptchp.org/streszczenia/. 

Język Konferencji 

Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.  

Ważne terminy 

• 15.09.2021 – Start rejestracji i procesu zgłaszania abstraktów 
• 28.02.2022 – Zamknięcie procesu zgłaszania abstraktów 
• 01.03.2022 – Start okresu późnej rejestracji (najwyższa cena) 
• 31.03.2022 – Ogłoszenie listy abstraktów przyjętych do prezentacji podczas Zjazdu 
• 15.04.2022– Zakończenie przyjmowania plakatów prezentowanych podczas Zjazdu 
• 05.05.2022 – Rozpoczęcie Zjazdu 

Dane dotyczące realizacji płatności 

Dane konta 

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe 

Biura Organizacyjnego: 

Bank: mBank S.A. 

Nr konta: 43 1140 2004 0000 3802 7906 7421  

SWIFT CODE: BREXPLPWMUL 

Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: "37ZPTCHP" 

Adres Biura Organizacyjnego 
właściciela konta: 

AltaSoft AL Bojdak Sp.j.,  
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska 

https://zjazd.ptchp.org/streszczenia/
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Warunki rezygnacji – rejestracja i rezerwacja indywidualna 

Warunkiem zwrotu jest przesłanie w formie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji 

z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca 

jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:  

Data otrzymania rezygnacji/wniosku  Zwracana kwota 

przed 01.04.2022, do 30 dni od 
momentu zaksięgowania wpłaty na 
koncie 

100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus 
opłata manipulacyjna 50 zł brutto 

do dnia 31.03.2022, po 30 dniach od 

momentu zaksięgowania wpłaty na 

koncie 

50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem 

po 31.03.2021 Opłata nie podlega zwrotowi 

 

Szczegółowo warunki udziału w Zjeździe  oraz zasady anulacji i zwrotu opisuje Regulamin uczestnictwa 

(https://zjazd.ptchp.org/regulamin). 

Zasady uczestnictwa i przetwarzanie danych osobowych 

Szczegółowo zasady uczestnictwa w Zjeździe oraz zasady przetwarzania danych osobowych 

uczestników Zjazdu opisują dokumenty: 

• Regulamin Uczestnictwa (https://zjazd.ptchp.org/regulamin) 
• Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych(https://zjazd.ptchp.org/klauzula)  
 

Prosimy o zapoznanie się z nimi przed zarejestrowaniem się na Zjazd. 

Kontakt z Organizatorem (sprawy naukowe) 

   Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

 Biuro Zarządu Głównego 
 ul. Wronia 45 lok. 132, 00-870 Warszawa 

   +48 692399149 
   biuroptchp@ptchp.org 

 
 

Kontakt z Biurem Organizacyjnym (sprawy organizacyjne) 

 

  AltaSoft AL. Bojdak Sp.j. 

  ul. Pukowca 15,  40-847 Katowice 

  tel.: +48 (32) 259 83 99, 98, 96, fax:  wew. 18 

  e-mail:  ptchp@altasoft.pl  
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