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BYDGOSZCZY

Salus aegroti suprema lex
Art.l.
Cele i zadania Rady Naukowej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ w
Bydgoszczy.
Rada Naukowa została powołana rozkazem Komendanta 10 Wojskowego Szpitala
Klinicznego SP ZOZ w Bydgoszczy ( zwanego dalej Komendantem ). Jest organem
wspomagającym rozwój naukowy Szpitala i służy Komendantowi jako ciało doradcze
w zakresie określania kierunków tego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny
wojskowej.
§ 1.
Cele Rady Naukowej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
w Bydgoszczy.
1. Zasadniczym celem Rady Naukowej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ

w Bydgoszczy (zwanej dalej Radą) jest działanie na rzecz rozwoju naukowego i
wzrostu pozycji Szpitala.
2. Rada służy pomocą Komendantowi w zapewnieniu rozwoju naukowego, a także

fachowego pracowników Szpitala poprzez uzyskiwanie specjalizacji i stopni
naukowych.
3. Rada wspomaga działania Komendanta w podnoszeniu poziomu naukowego, a także

fachowego pracowników
Szpitalowi.

Obwodu

Profilaktyczno-Leczniczego

podlegającego

4. Rada wspomaga działalność naukowo-badawczą i edycyjną pracowników Szpitala

oraz Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego.

§ 2.
Rada realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań:.
1. Rada opiniuje przedstawiane przez Komendanta propozycje wdrożeń nowych metod

diagnostycznych i terapeutycznych zgłaszanych przez Kierowników Klinik
i Oddziałów. Rada opiniuje składane przez Kierowników Klinik i Oddziałów wnioski
dotyczące udziału placówek w programach badawczych.
2. Rada przedstawia Komendantowi propozycje wprowadzenia nowych procedur

leczniczych i badawczych w celu podjęcia decyzji o ich wdrożeniu.
3. Rada opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Komendanta ankietę

oceniającą rozwój i funkcjonowanie poszczególnych klinik, oddziałów i zakładów za
upływający rok kalendarzowy. Na podstawie zatwierdzonej ankiety i punktacji Rada
przeprowadza ranking poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala
i przedstawia Komendantowi propozycje wyróżnień.
4. Rada opiniuje przedstawiane przez Kierownika Wydziału Planowania i Szkolenia

Szpitala wnioski dotyczące
odbywających się w Szpitalu.

wyboru

koordynatorów

staży

podyplomowych

5. Rada ocenia działalność Koła Naukowego Szpitala za upływający rok kalendarzowy.

Art. 2.
Członkowie Rady, sposoby wyboru i ustanie członkostwa.
1. Członkami Rady mogą zostać pracownicy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora.
2. Komendant oraz Rada mogą wspólnie wnioskować o nadanie tytułu Honorowego
Członka Rady Naukowej osobie nie będącej pracownikiem Szpitala
z uwzględnieniem zasad wyboru członków Rady wg zapisów art. 2 §1 pkt 2 – 6.
Członek Honorowy może na zaproszenie Rady Naukowej uczestniczyć w zebraniach
Rady.

§1
Zasady wyboru członków Rady
1. Członkowie Rady zostają wytypowani przez Komendanta z uwzględnieniem zapisu

art. 2. punkt 1 i 2.
2. Na najbliższym zebraniu Rady dotychczasowi członkowie, w głosowaniu niejawnym,

zwykłą większością głosów, podejmują decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu
kandydatury nowego członka, a Przewodniczący Rady przedstawia stanowisko
Komendantowi.
3. Fakt przyjęcia nowego członka Rady zostaje potwierdzony w ciągu maksymalnie 14

dni od głosowania w rozkazie Komendanta.
4. Na każdym pierwszym zebraniu w nowym roku kalendarzowym Przewodniczący

Rady poddaje pod głosowanie stanowisko Rady co do rozszerzenia jej składu o
konkretne kandydatury.
5. Po wypracowaniu w głosowaniu niejawnym stanowiska Rady zostaje ono

przedstawione przez Przewodniczącego Komendantowi, który zatwierdza fakt
przyjęcia nowego członka jak w przypadku art. 2 § 1 ust.3, lub odrzuca wniosek z
podaniem pisemnego uzasadnienia w terminie 7 dni.
6. Wszelkie sporne kwestie w sprawie składu Rady, rozwiązywane są na kolejnym

zebraniu Rady, na które zapraszany jest Komendant, w celu zapoznania członków
Rady z przyczynami odmowy przyjęcia nowego członka.

§2
Ustanie członkostwa w Radzie
Ustanie członkostwa w Radzie następuje na skutek zakończenia pracy w 10
Wojskowym Szpitalu Klinicznym SP ZOZ w Bydgoszczy przez członka Rady, a także w
sytuacjach określonych poniżej:
1. Członkostwa w Radzie ustaje na podstawie decyzji podejmowanej w głosowaniu

niejawnym na zebraniu Rady w obecności co najmniej 75% członków Rady.
2. Wniosek o ustanie członkostwa przedstawia Przewodniczący Rady w przypadku gdy:
a. Wspomniany pisemny wniosek zostanie złożony przez Komendanta,
b. Określony członek Rady złoży sam wspomniany wniosek,
c. Członek Rady uchyla się od obowiązku uczestniczenia w zebraniach i jest

nieobecny na co najmniej 3 zebraniach w ciągu roku bez przedstawienia
przyczyny nieobecności,
d. Członek Rady dopuści się rażących wykroczeń przeciwko etyce lekarskiej,
e. Członek Rady zostanie ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym.

3. Ustanie członkostwa w Radzie zostaje potwierdzone w rozkazie Komendanta.
4. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Komendantem, a członkami Rady

stanowisko Rady w sprawie usunięcia z jej składu określonego członka jest dla
Komendanta wiążące.
Art.3
Struktura organizacyjna Rady
1. Na czele Rady stoi Przewodniczący wybierany w myśl Art. 3, § 1, ust. 2.
2. Przewodniczący Rady wybierany jest w drodze głosowania niejawnego, zwykłą
większością głosów spośród wszystkich członków Rady raz na cztery lata.
3. Spośród członków Rady wybieranych jest dwóch Zastępców Przewodniczącego,
którzy stają się Przewodniczącymi Komisji roboczych.
4. Spośród członków Rady wybierany jest Sekretarz Rady.
5. Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarz Rady wybierani są spośród
pracowników Szpitala.
§2
Dla sprawnego funkcjonowania Rada wydziela 2 Komisje:
1. do spraw badań naukowych
2. do spraw rozwoju naukowego i fachowego
3. dodatkowo Rada w zależności od potrzeb może powołać kolejną Komisję do
realizacji określonych zadań, wybierając w głosowaniu jej przewodniczącego.
Art.4
Zasady pracy Rady
1.

Rada realizuje cele i zadania wymienione w art. 1 w trakcie zebrań, które odbywają się
co najmniej raz na dwa miesiące, a dodatkowo na wniosek Przewodniczącego lub co
najmniej 2 członków Rady oraz na wniosek Komendanta w trakcie zebrań
dodatkowych.

2.

Plan zebrań Rady jest opracowywany na każdym pierwszym zebraniu w nowym roku
kalendarzowym i zatwierdzany w drodze głosowania jawnego.

3.

Informacja o zebraniach planowych i dodatkowych zostaje doprowadzona do
wszystkich członków w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

4.

Obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.

5.

Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności na zebraniu Rady podejmuje
Przewodniczący na podstawie ustnej lub pisemnej informacji przedłożonej przez
członka najpóźniej 3 dni po zebraniu.

6.

Rada ściśle współpracuje z Wydziałem Planowania i Szkolenia Szpitala , a Kierownik
Wydziału staje się automatycznie członkiem Rady.

7.

Przewodniczący Rady podejmuje każdorazowo decyzję o zaproszeniu Komendanta na
zebranie Rady.

8.

Rada, w ramach realizacji celów i zadań nadzoruje i ocenia pracę Koła Naukowego
Szpitala.

9.

W głosowaniu niejawnym spośród zgłoszonych kandydatur wybiera
Przewodniczącego Koła Naukowego na okres 4 lat.

10. Przewodniczący Koła Naukowego jest zobowiązany zorganizować co najmniej osiem

szkoleń w roku zapewniając, podlegający ocenie, najwyższy ich poziom naukowy.
11. W przypadku braku realizacji obowiązków Rada na zebraniu oceniającym działalność

Koła może podjąć decyzję o skróceniu kadencji i odwołaniu Przewodniczącego oraz
powołaniu nowego Przewodniczącego spośród członków Rady.
12. Rada współpracuje z Zakładem Informatyki Szpitala w sprawie upowszechniania

informacji
o działalności naukowej Szpitala.
Art. 5.
Finanse Rady
Rada nie prowadzi własnej gospodarki materiałowo-finansowej.

