UCHWAŁA Nr 20/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 września 2022 r.
w sprawie Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 5 pkt 7, 13, 17 oraz 22 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Powołuje się Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
zwany dalej „COBIK”.
2. Zadaniem COBIK jest:
1) wspieranie członków izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia
zawodowego;
2) realizacja

projektów

badawczo-rozwojowych

dotyczących

różnych

problemów

środowiska lekarskiego;
3) wspieranie wykorzystania i rozwoju nowych technologii w medycynie, propagowanie
wiedzy na temat innowacji i telemedycyny oraz wspieranie członków okręgowych izb
lekarskich w ramach działalności startup-owej.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2, COBIK realizuje m.in. we współpracy z:
1) okręgowymi izbami lekarskimi;
2) krajowymi i zagranicznymi medycznymi towarzystwami naukowymi;
3) krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami aktywnymi w zakresie
standardów i wytycznych postępowania medycznego oraz medycyny opartej na
aktualnej wiedzy medycznej;
4) uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
5) nadzorem specjalistycznym i podmiotami zarządzającymi w ochronie zdrowia;
6) innymi

podmiotami

opracowującymi,

przetwarzającymi,

gromadzącymi

i upowszechniającymi standardy i wytyczne postępowania medycznego;
7) podmiotami działającymi na rynku innowacji i nowych technologii mających
zastosowanie w medycynie.
§ 2.
1. W skład COBIK wchodzą:
1) Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej,
2) Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej,
3) Centrum Innowacji i Telemedycyny Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Ośrodkami i Centrum, o których mowa w ust. 1 kierują ich kierownicy, wyznaczeni przez
Prezesa NRL na wniosek dyrektora COBIK.
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§ 3.
1. Działalnością COBIK kieruje dyrektor, zastępca dyrektora i Rada Naukowa COBIK.
2. Dyrektora COBIK powołuje na okres kadencji Naczelna Rada Lekarska spośród
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
3. Zastępcę

dyrektora

COBIK

wyznacza

Prezesa

NRL

spośród

kandydatów

zaproponowanych przez dyrektora COBIK.
4. W skład Rady Naukowej COBIK wchodzi dyrektor COBIK, zastępca dyrektora COBIK
oraz 6 członków wybieranych przez Naczelną Radę Lekarską na okres kadencji spośród
będących delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy kandydatów zaproponowanych przez
dyrektora COBIK. Spośród członków Rady Naukowej wybieranych przez Naczelną Radę
Lekarską 1 jest lekarzem dentystą.
§ 4.
1. Do zadań dyrektora COBIK należy:
1) kierowanie działalnością i reprezentowanie COBIK;
2) nadzór merytoryczny nad działalnością COBIK;
3) przedstawianie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Radzie Lekarskiej
bieżącej informacji na temat działalności COBIK;
4) składanie corocznych sprawozdań z działalności COBIK Naczelnej Radzie
Lekarskiej;
5) podpisywanie w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej umów cywilnoprawnych
dotyczących zakresu zadań COBIK z uwzględnieniem środków finansowych
pozostających w budżecie COBIK;
6) wyznaczanie celów, egzekwowanie wyników pracy komórek organizacyjnych COBIK
oraz ich kierowników.
2. Upoważnia się dyrektora COBIK do jednoosobowego reprezentowania Naczelnej Izby
Lekarskiej do w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym do podpisywania
dokumentów i zawierania umów cywilnoprawnych, niezbędnych do realizacji zadań
COBIK do wysokości przewidzianej w budżecie Naczelnej Izby Lekarskiej na działalność
COBIK.
§ 5.
Do zadań z-ca dyrektora COBIK należy:
1)

nadzór operacyjny nad działalnością COBIK;

2)

planowanie budżetu COBIK i nadzór nad jego realizacją i wykorzystaniem;

3)

koordynacja

wyznaczonych

celów,

egzekwowanie

wyników

komórek

organizacyjnych COBIK oraz ich kierowników;
4)

zastępowanie dyrektora COBIK podczas jego nieobecności;
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5)

wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora COBIK.
§ 6.

1. Rady Naukowa COBIK jest odpowiedzialna za:
1) opracowanie strategii działania COBIK określającej jego cele, sposób ich realizacji;
2) dokonywanie corocznej oraz kadencyjnej oceny realizacji strategii;
3) opiniowanie preliminarza budżetowego Naczelnej Izby Lekarskiej w części
dotyczącej badań i analiz.
2. Rada Naukowa pracuje zdalnie za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu,
których dysponentem jest Naczelna Izba Lekarska albo, za akceptacją Prezesa NRL, na
posiedzeniach w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w trybie stacjonarnym lub
hybrydowym. Posiedzenia odbywają się w godzinach pracy Biura Naczelnej Izby
Lekarskiej a przeprowadzenie posiedzenia poza tymi godzinami wymaga akceptacji
Dyrektora Biura Naczelnej Izby Lekarskiej.
3. W posiedzeniach Rady Naukowej COBIK mogą brać udział zapraszani goście.
4. Z posiedzeń Rady Naukowej COBIK sporządza się protokół.
5. W przypadku ustaleń zapadających w drodze wymiany wiadomości email fakt podjęcia
tych ustaleń dokumentuje dyrektor COBIK w formie pisemnej notatki wskazującej na
treść podjętego ustalenia. Do notatki dołącza się wydrukowane wiadomości email
przesłane przez członków Rady Ośrodka w sprawie podjętego ustalenia.
§ 7.

1. Do zadań Ośrodka Kształcenia NIL należy wspieranie członków okręgowych izb
lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.
2. W zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek Kształcenia NIL:
1) przygotowuje wnioski skierowane do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie
spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
i akceptację programu kształcenia dotyczące szkoleń organizowanych przez Ośrodek
Kształcenia NIL;
2) samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami organizuje doskonalenie
zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkoleń i konferencji;
3) nawiązuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w ramach porozumienia
o współpracy w zakresie organizacji szkoleń i konferencji;
4) pozyskuje zewnętrzne finasowanie na projekty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy
dentystów

w

ramach

tworzonych

konsorcjów

w

modelu

potrójnej

Helisy

(administracja, nauka, biznes).
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§ 8.
1. Do zadań Ośrodka Badań i Analiz NIL należy realizacja projektów badawczo-rozwojowych
dotyczących różnych problemów środowiska lekarskiego.
2. W zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek Badań i Analiz NIL:
1)

przeprowadza analizę potrzeb środowiska lekarskiego na podstawie cyklicznych

ankiet;
2)

inicjuje i samodzielnie przeprowadza badania i analizy;

3)

przygotowuje raporty na podstawie przeprowadzonych badań i analiz;

4)

nawiązuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w ramach porozumienia

o współpracy w zakresie przeprowadzenia badań i analiz;
5)

pozyskuje zewnętrzne finasowanie na projekty badawczo-rozwojowe dotyczące

problemów środowiska lekarskiego w ramach tworzonych konsorcjów w modelu
potrójnej Helisy (administracja, nauka, biznes).
§ 9.
1. Do zadań Centrum Innowacji i Telemedycyny NIL należy wspieranie rozwoju
i wykorzystania nowych technologii w medycynie, propagowanie wiedzy na temat
innowacji i telemedycyny oraz wspieranie członków okręgowych izb lekarskich w ramach
działalności startup - owej.
2. W zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Centrum Innowacji
i Telemedycyny NIL:
1) samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami organizuje
konferencje i wydarzenia dotyczące wykorzystywania nowych technologii
w medycynie,
2) nawiązuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi w obszarze
innowacji i nowych technologii mających zastosowanie w medycynie,
3) pozyskuje zewnętrzne finasowanie na realizacje swych działań w ramach
tworzonych konsorcjów w modelu potrójnej Helisy (administracja, nauka, biznes).
§ 10.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb działania
COBIK.
§ 11.
Działalność COBIK jest finansowana ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej oraz
pozyskanych środków zewnętrznych.
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§ 12.
Traci moc uchwała Nr 21/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.
§ 13.
1. COBIK kontynuuje zadania realizowane dotychczas i niezakończone przez Ośrodek
Doskonalenia Zawodowego powołanych uchwałą, o której mowa w § 12, w zakresie
wynikającym z niniejszej uchwały.
2. Do rozliczenia przyznanych na podstawie uchwały Nr 186/19/P-VIII Prezydium Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia trybu działania Ośrodka
Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz zasad przyznawania
okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia
zawodowego okręgowym izbom lekarskim przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego stosuje się
przepisy uchwały Nr 186/19/P-VIII.
3. Dotychczasowemu Kierownikowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego powierza się na
okres IX kadencji funkcję dyrektora COBIK.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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