
 REGULAMIN SEKCJI 
 

I. Postanowienia ogólne 

 § 1. 
 Sekcja nosi nazwę „Sekcja Jakości”. 
 
 § 2. 
 Sekcja działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii z siedzibą 
w Warszawie zwanego dalej Statutem i na podstawie niniejszego regulaminu. 
 
 § 3. 
1. Siedzibą biura Sekcji jest Warszawa. 
2. Sekcja ma prawo używania odznak i pieczęci o treści „Polskie Towarzystwo 

Gastroenterologii; „Sekcja Jakości” zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
  
 § 4. 
 Sekcja została utworzona na czas nieoznaczony. 
 
 § 5. 
 Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Sekcji. 
 
      § 6. 
 Organem nadzoru Sekcji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
z siedzibą w Warszawie. 
 

II. Cel Sekcji i formy działania  

 
 § 7. 
 Celem Sekcji jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów poprzez 
zdefiniowanie i utrzymanie standardów postępowania, opracowanie wytycznych i programów 
poprawy jakości badań diagnostyczno- terapeutycznych. 
 Sekcja weryfikuje także właściwy sposób adaptacji w praktyce klinicznej uznanych 
standardów postępowania i nadzoruje jakość w badaniach diagnostyczno- terapeutycznych oraz 
zajmuje się organizacją szkolenia w tym zakresie.  
  
 § 8. 



 Sekcja będzie realizowała swe cele poprzez: 
- przygotowywanie i/lub koordynację prac nad nowymi lub weryfikację zgodnie z 

najnowszymi dowodami naukowymi istniejących wytycznych ( zaleceń, standardów, 
konsensusów, rekomendacji). 

- weryfikacja obowiązujących wytycznych będzie następować w okresie nie dłuższym niż 5 
lat; 

- promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych; 
- organizację oraz prowadzenie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych 

wprowadzanym standardom postępowania i opracowanym wytycznym; 
- organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy oraz personelu medycznego w zakresie 

wprowadzania nowoczesnych i poprawy jakości obowiązujących metod diagnostycznych i 
terapeutycznych; 

- opracowanie programu poprawy jakości badań diagnostyczno-terapeutycznych oraz systemu 
akredytacji i certyfikowania ośrodków i personelu medycznego zaangażowanego w badania 
diagnostyczno-terapeutyczne 

-  współpraca z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami 
Sekcji; 

 

III. Majątek Sekcji 
      § 9. 
1. Działalność Sekcji finansowana jest ze środków własnych pochodzących: 

a) ze składek członków Sekcji, 
b) z darowizn dokonanych na rzecz Sekcji. 

2. Działalność Sekcji może być dofinansowana ze środków Zarządu Głównego zgodnie z § 53 
Statutu, na podstawie wniosku Zarządu. 

 
      § 10. 
1. Darowizny pieniężne przekazane na rzecz Sekcji na konto Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologii z siedzibą w Warszawie Zarząd Główny będzie przekazywał na utworzone 
subkonto, na którym będą umieszczane wszelkie wpływy z tych darowizn. 

2. Środki finansowe z subkonta Zarząd Główny będzie uruchamiał na wniosek Zarządu Sekcji 
w sposób w tym wniosku wskazany, w terminie 3 dni od jego złożenia. 

 

IV. Organy Sekcji 
 § 11. 
1. Organami Sekcji są: 
 - Rada Sekcji 
 - Zarząd Sekcji 



2. Członkowie organów Sekcji powoływani są na dwa lata, z tym zastrzeżeniem, że 
pierwsza kadencja członków organów Sekcji kończy się najpóźniej z dniem zwołania 
Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, na którym będzie 
powoływany nowy skład Zarządu Głównego na następną kadencję.  
3. Rada Sekcji powołuje członków organów Sekcji na następną kadencję najpóźniej na 14 
dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, o 
którym mowa w ust. 2. 
 
 § 12. 
1. Rada Sekcji składa się z 3 do 5 członków.  
2. Pierwszy skład Rady Sekcji powoływany jest przez Grupę Inicjatywną w drodze uchwały 

podjętej zwykłą większością głosów. Członkowie Rady Sekcji na następną kadencję 
powoływani są przez ustępującą Radę Sekcji. Kandydatów na członków Rady Sekcji może 
rekomendować Zarząd Sekcji lub grupa członków Sekcji w liczbie co najmniej 5 osób. 

3. Członkowie Rady Sekcji mogą pełnić swą funkcję nie dłużej niż dwie następujące po sobie 
kadencje i ponownie mogą być powołani dopiero po upływie karencji o długości co 
najmniej jednej kadencji. 

4. Rada Sekcji wybiera ze swego grona Prezesa Rady Sekcji. 
 
 § 13. 
1. Rada Sekcji zbiera się na pisemny wniosek co najmniej jednego z członków Rady lub 

Zarządu. 
2. W posiedzeniach Rady Sekcji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Sekcji.  
 
 § 14. 
 Rada Sekcji jest organem uchwałodawczym Sekcji oraz posiadającym uprawnienia 
inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Sekcji należy: 
 a) wytyczanie głównych kierunków działania Sekcji i nadzór nad ich realizacją; 
 b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd; 
 c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Sekcji, powoływanie Prezesa 

Rady Sekcji oraz ustalanie liczby członków Rady Sekcji; 
 d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Sekcji, ustalanie liczby 

członków Zarządu; 
 e) dokonywanie zmian w regulaminie działania Sekcji. 
 
 § 15. 
 Uchwały Rady Sekcji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi 
głosów decyduje głos Prezesa Rady Sekcji.  
 



 § 16. 
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Sekcji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na 

zewnątrz. 
2. Zarząd Sekcji składa się z 2 do 5 członków.  
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany przez Zarząd spośród grona członków 

Zarządu. 
 § 17. 

1. Członkowie Zarządu Sekcji są powoływani i odwoływani przez Radę Sekcji w drodze 
uchwały. Członkowie Zarządu Sekcji powołują spośród siebie Prezesa Zarządu Sekcji. 

2. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równowagi głosów decyduje Prezes Zarządu Sekcji. 
 
      § 18. 
 Zarząd Sekcji: 
1. prowadzi działania w celu realizacji celów statutowych Sekcji, 
2. reprezentuje Sekcję na zewnątrz, 
3. opracowuje projekty planów działania Sekcji, 
4. kieruje działalnością Sekcji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej regulaminowych 

celów, 
5. sprawuje zarząd majątkiem Sekcji oraz kieruje bieżącą działalnością Sekcji, 
6. ustala wysokość składek członków Sekcji, 
7. prowadzi listę członków Sekcji, 
8. podejmuje decyzje o przyjęciu na członka Sekcji i skreśleniu członka Sekcji  z listy w 

przypadku, gdy członek ten nie płaci składek przez 2 lata, 
9. podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla Rady Sekcji. 

 
 § 19. 
 Do reprezentowania Sekcji na zewnątrz, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu 
łącznie lub Prezes Zarządu Sekcji. 

 
      § 20. 

 Zmian w Regulaminie dokonuje Rada Sekcji. 
 

      § 21. 
1. Sekcja ulega likwidacji na wniosek Zarządu Sekcji zaopiniowany przez Radę Sekcji. 

Decyzję o likwidacji Sekcji podejmuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. 



2. Sekcja może być rozwiązana z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii w przypadku braku aktywności sekcji lub działania niezgodnego z 
regulaminem. Środki zgromadzone przez Sekcję zostaną wówczas przekazane 
Zarządowi Głównemu Towarzystwa.  


