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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2022 

Senatu GUMed z dnia 26.09.2022 r. 

 

REGULAMIN 

Centrum Chorób Mózgu  

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Centrum Chorób Mózgu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej: „CChM”, jest jednostką 

ogólnouczelnianą Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej: „GUMed”. 

2. CChM działa w oparciu o Statut GUMed oraz niniejszy Regulamin. 

3. CChM zostało utworzone w celu optymalnego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego GUMed 

w zakresie neuronauki (neuroscience). Zasadniczym zadaniem CChM jest prowadzenie projektów 

translacyjnych „from bench to bedsite”, które rokują docelowe wykorzystanie rozwiązań 

diagnostycznych lub terapeutycznych opracowywanych na modelach eksperymentalnych chorób 

mózgu w standardowej praktyce klinicznej, i które do optymalnej realizacji wymagają współpracy 

między jednostkami GUMed bądź GUMed i jednostkami zewnętrznymi. 

4. CChM ma prawo posługiwać się logo GUMed we wszelkich wewnętrznych i kierowanych na zewnątrz 

dokumentach, w tym w materiałach szkoleniowo-promocyjnych tworzonych przez CChM. 

§ 2 

Zadania CChM 

1. CChM realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych. 

2. Zadaniem CChM jest realizacja multidyscyplinarnych projektów – from bench to bedsite – celujących  

w opracowanie nowych rozwiązań diagnostycznych lub terapeutycznych w obszarze chorób mózgu. 

Powyższe zadanie jest wykonywane przez CChM w szczególności poprzez:  

a) koordynowanie aktywności badawczych angażujących jednostki GUMed i jednostki pozauczelniane 
nauk podstawowych, tj. laboratoriów, jednostek naukowych, instytutów badawczych, centrów 
badawczo-rozwojowych, posiadających w swoim portfolio działalność badawczą w obszarze 
neuronauki z aktywnościami jednostek klinicznych, 

b) wzrost konkurencji jednostek GUMed oraz współpracujących jednostek naukowo-badawczych                               

w zakresie neuronauki, 

c) zwiększenie efektywności pozyskiwania środków na projekty naukowo-badawcze z publicznych 

krajowych oraz międzynarodowych źródeł finansowania, 

d) efektywniejsze pozyskiwanie partnerów biznesowych dla realizacji projektów badawczo-

rozwojowych. 

§ 3 

Organy CChM 

Organami CChM są: 

a) Kierownik badań (research director) CChM,  

b) Rada Naukowa CChM. 
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                                                                                       § 4 

Kierownik badań CChM 

1. Kierownika badań CChM, zwanego dalej „Kierownikiem” powołuje i odwołuje Rektor, kierując się 

potencjałem kandydatów w obszarze neuro-nauki translacyjnej – portfolio badań w zakresie od 

podstawowych do klinicznych w zakresie neuro-nauki. 

2. Rektor może powołać Zastępcę Kierownika. 

3. Kierownik prowadzi prace CChM, reprezentuje CChM w kontaktach z otoczeniem społeczno-

gospodarczym i jest bezpośrednim przełożonym pracowników CChM. 

4. Kierownik każdorazowo przedkłada Radzie Naukowej CChM do zatwierdzenia projekty planowane do 

realizacji w CChM. 

5. Do obowiązków Kierownika należą w szczególności: 

a) organizacja pracy CChM – koordynacja projektów prowadzonych przez CChM z uwzględnieniem ich 

interunitarnego charakteru, we współpracy z kierownikami zaangażowanych w projekt jednostek 

GUMed,  

b) nadzór nad realizacją zadań przez pracowników CChM, 

c) reprezentacja CChM wobec władz GUMed i podmiotów zewnętrznych (na podstawie 

pełnomocnictwa),  

d) realizacja planu działania i planu rozwoju badawczego CChM, 

e) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu działania i rozwoju CChM za każdy miniony rok                                

i przedłożenie go Rektorowi w terminie do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku następnego. 

6. Kierownik odpowiada za realizację powierzonych mu zadań bezpośrednio przed Prorektorem ds. Nauki. 

§ 5 

Rada Naukowa CChM 

1. Rada Naukowa CChM czuwa nad sprawnością organizacyjną i przebiegiem merytorycznym projektów 

prowadzonych przez CChM. 

2. W skład Rady Naukowej CChM wchodzą kierownicy jednostek GUMed zaangażowanych w realizację 

projektów prowadzonych przez CChM oraz kierownicy – główni badacze tych projektów. Możliwe jest 

również dołączenie innych doświadczonych badaczy powołanych przez Rektora na wniosek Kierownika. 

Zmiany składu Rady Naukowej CChM, związane z rozpoczęciem bądź zakończeniem pracy nad 

projektami CChM, Kierownik każdorazowo raportuje Rektorowi GUMed. 

3. Rada Naukowa wyznacza kierunki działań i rozwoju CChM. 

§ 6 

Gospodarka majątkowo-finansowa CChM 

1. Gospodarka majątkowo-finansowa CChM jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi 

jednostki ogólnouczelniane GUMed. 

2. CChM działa w oparciu o budżet CChM na każdy kolejny rok. 

3. Za prawidłową realizację budżetu CChM odpowiada Kierownik. 

4. CChM korzysta z pomieszczeń i składników majątkowych GUMed na zasadach obowiązujących inne 

jednostki organizacyjne GUMed. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Załącznik: 
1. Regulamin Rady Naukowej Centrum Chorób Mózgu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 


