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RE GULAMIN DZI AŁ ANIA RADY PoDKARPACKIE G o oDD ZIAŁU
WOEJW ODZKTEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ZSIE,DZIBĄ w R.z'F-sZowIE

s1
1. Regulamin działania Rady Podkarpackiego oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia zwanej dalej ,,Rad{', określa Sposób
zwofuania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

2. Rada dziaŁa na podstawie:
1). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.
|027 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą o świadczeniach'',

2). Niniej szego regulaminu.
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1. Członkowie Rady wybierają spośród siebię Przewodniczącego oraz

zastępcę Przęwodn icząc ego .
f. Kandydatów na Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego

zgłaszająCzłonkowie Rady.
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1. Rada wykonuje zadania określone w art. 106 ust. 10 ustawy

o świadczeniach orazinnę wynikające zprzepisów prawa.
2. obsługę organizacyjną i administracyjno biurową Rady oraz

przygotowywanie materiałów analiĘcznych niezbędnych do
prawidłowego jej działania zapewnia Podkarpacki oddział Wojewodzki
Narodoweso Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
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1 . Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. PrzewodniczącyreprezenĘe radę nazewnątrz.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady na|ezy w szczególności:

a) ustalanie projektu porządku obrad i terminu posiedzenia Rady,
b) inicjowanie i organizowanie prac Rady.



4.

5.

Przewodniczący Rady moŻe zasięgać opinii oraz udzieIac głosów
w dyskusji w szczególności przedstawicielom okręgowej Rady
Lekarskiej, okręgowej Rady Pielęgniarek i Połoinych, okręgowej Rady
Aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
uczestniczących w posiedzeniu Rady w charakterze obserwatorów.
obowiązki Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje
Z astęp c a Prze wo dn ic ząc e go .

ss
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Dyrektora Podkarpackiego oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia albo' co najmniej trzech Członków Rady,
z zastrzezeniem ust. 2.
Na pisemne Żądanie ministra właściwego do Spraw zdrowia lub ministra
właściwego do Spraw finansów publicznych, zt.ozone w trybie art. 168
ust. 3 lub ust. 5 ustawy o świadczeniach, Przewodniczący Rady ustala
termin posiedzenia Rady i zwołuje posiedzenie, informując niezwłocznie
odpowiednio ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra
właściwego do Spraw finansów publicznych o terminie i miejscu
posiedzenia Rady.
Posiedzenia Rady są zwotywane w razie potrzeby,lecz nie rzadziej niz raz
na dwa miesiące.
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Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady nie poźniej niżl w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w $ 5 ust. 1.
Przewodniczący zawiadamia człotków Rady oraz osoby' o których mowa
w art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicmych
(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), o terminie posiedzenia Rady,
nie poźniej niŻ 7 dni przed Wznaczonym terminem.
Przewodniczący przesyła Członkom Rady porządek obrad orazniezbędne
dokumenty doty czące Spraw będących przedmiotem po sie dzenia Rady.
W przypadkach niecierpiących zwłok| Przewodniczący moze zwołać
posiedzenie Rady, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W takim
przypadku przepisu ust. 2 nie stosuje się.
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s7
Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący |ub Zastępca Ptzewodniczącego
Rady, ktory je otwiera, stwierdza zdolność Rady do podejmowania waznych
uchwał i uzgadnia porządek obrad.
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1. W sprawachnalezących do jej zadań Rada rozpatruje Sprawy i podejmuje

uchwĄ na posiedzeniach, z zastrzeŻeniem $ l 1.
2. Członek Rady moze przedstawió Radzie, za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady, usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu
Radv.

se
1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zzastrzeieniem ust. 2.
2. UchwĄ dotyczące Spraw osobowych podejmowane Są w głosowaniu

tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza się równiez w innych sprawach,
jeżeli Rada tak postanowi na wniosek Członka Rady.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący oddaje głos
imienny.

4. UchwaĘ Rady podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności -
Z astęp c a Prz e wo dn icząc e go .
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UchwĄ Rady zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków Rady. W przypadku równej Iiczby głosów rozstrzyga
głos Przewodniczącego.
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1. Przewodniczący Rady moze, z własnej inicjatywy albo na wniosek
Dyrektora Podkarpackiego Oddziafu Wojewodzkiego NFZ lub co
najmniej trzech Cztonków Rady, zarządzic podjęcie uchwały w drodze
korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez Członków Rady (tryb
obiegowy).

2. MateriĄ niezbędne do podjęcia uchwĄ mogą być wysłane Członkom
Rady poczta elektronicznau jeŻeli uprzednio wyrazili oni na to pisemną
zgodę, podając adres, na który materiĄ powinny być wysłane.

3. w razie skierowania Sprawy do rozpatrzenia przez Radę w trybie
obiegowym, termin do ząęcia stanowiska przez Członków Rady nie
powinien być krótszy niż 3 dni od dnia otrzymania.



4. Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jezeli wszyscy
Członkowie Rady wyrazi|i na piśmie zgodę na podjęcie uchwaĘ lub
proponowaną jej treść bez zastrzezen. W razie zgłoszenia uwag lub
zastrzeŻen do treści projektu uchwĄ, projekt uchwaĘ wymaga
r ozpatrzenia przez Radę na posied zeniu.

5. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości Członkom RadY, na
najblizsrym posiedzeniu Rady, v,,ykaz uchwał podjętych przez Radę
w trybie obiegowym.
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1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół zawieraw szczególności:

a) numer kolejny protokołu;
b) datę i miejsce posiedzenia;
c) listę obecnych osób;
d) stwierdzenie, iz Rada jest zdolna do podejmowania uchwał;
e) porządek obrad;
f) zwięzłąrelacj ę z przebiegu posiedzenia;
g) treść podjętych uchwał wrazz wynikiem głosowania.

3. Do protokołuzałącza się teksty podjętych uchwał.
4. Członkom Rady przysługuje prawo z$aszania uwag do treści protokołu.
5. Protokół z posiedzenia Rady, po jego przyjęciu przez Radę, podpisuje

o sob a, która przewodn iczyła obradom, or az pr otokol ant.
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1. Rada moŻe powoĘwać stałe lub dorazne zespoĘ problemowe w celu
opracowania projektu uchwĄ, opinii lub stanowiska Rady w sprawach
naleiących do jego kompetencji.

2. Praca zespotu kieruje przewodniczący zespotu, powołany przez Radę.
3. Zespot. ze swoich czynności sporządza pisemną informację i wraz

z wni o skam i pr zekazuj e b ezzwło cznie Przewo dni c z ąc emu Rady.
4. Termin i zakres przedmiotowy spotkań zespotu ustala przewodniczący

zespołu.
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W sprawach nieobjętych Regulaminem' Rada podejmuje rozstrzygnięcia
w drodze uchwałv.



sls
1. UchwĄ Rady ewidencjonuje się w rejestrze uchwał.
2. oryginĄ uchwał wraz z protokołami posiedzen Rady przechowuje się

w siedzibie Podkarpackiego oddziŃu Wojewódzkiego narodowego
Funduszu Zdrowia.

Przewodniczący Rady
Podkarpackiego oddziału Woj ewódzkiego


