
 
 

 
 

I WSTĘP  

Kierując się zasadą partnerstwa oraz wspierając chęć partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu 

rozwiązań mających na celu ochronę praw pacjentów;  

Mając na uwadze umożliwienie włączenia się obywateli w kreowanie polityk publicznych w obszarze 

zdrowia publicznego i możliwość wyrażania opinii (na zasadzie konsultacji) w zakresie prac Ministerstwa 

Zdrowia;  

W oparciu o diagnozę przygotowaną w ramach projektu (Załącznik 1) i mając na uwadze cele ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817, z późn. zm.); postanawia się 

przyjąć „Program współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”  

II CEL GŁÓWNY PROGRAMU I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU  

Celem głównym Programu jest trwała, bieżąca współpraca Ministra Zdrowia oraz obsługujących go, 

podległych mu i nadzorowanych przez niego instytucji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służąca: 

a) poprawie jakości opieki zdrowotnej, 

b) pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb pacjentów, 

c) poprawie ochrony praw pacjenta, 

d) upowszechnianiu edukacji i profilaktyki zdrowotnej. 

Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. zapewnienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, których dotyczy Program,  pełnego 

dostępu do informacji o: 

a) planach działań Ministra Zdrowia oraz obsługujących go, podległych mu i nadzorowanych przez 

niego instytucji oraz projektach aktów prawnych dotyczących polityki zdrowotnej i założeniach do nich, 

b) decyzjach i działaniach podejmowanych przez Ministra Zdrowia i instytucje, o których mowa w ppkt 

a, dotyczących polityki zdrowotnej, 



 
 

 
 

c) realizacji działań Ministra Zdrowia i instytucji, o których mowa w ppkt a dotyczących polityki 

zdrowotnej i ich efektach, 

d) innych planowanych i realizowanych działaniach Rządu RP dotyczących polityki zdrowotnej.  

2. Wypracowanie i wdrożenie trwałych zasad i mechanizmów zapewniających udział organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów, których dotyczy Program, w w planowaniu, realizacji, monitorowaniu i 

ocenie działań dotyczących polityki zdrowotnej będących w kompetencji Ministra Zdrowia. 

3. Wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów, których dotyczy Program, 

w zakresie współpracy z instytucjami administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityki 

zdrowotnej. 

III ZASADY WSPÓŁPRACY  

Ministerstwo Zdrowia powinno współpracować z partnerami z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 5 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku: 

Zgodnie z zasadą pomocniczości problemy powinny być rozwiązywane na możliwie najniższym, 

odpowiednim szczeblu społecznym. Dzięki temu osoby doświadczające trudności mogą mieć wpływ na ich 

przezwyciężenie. Jednocześnie powoduje to ograniczanie interwencjonizmu administracji do wymiaru 

koniecznego. Zasada ta jest jednocześnie gwarancją partycypacji społecznej w procesie decydowania i 

współzarządzania.  

Zgodnie z zasadą suwerenności administracja publiczna respektuje niezależność i odrębność wspólnot 

obywateli i organizacji społecznych, uznając ich prawo do niezależnego identyfikowania i rozwiązywania 

problemów społecznych. Kluczowe znaczenie dla realizacji tej zasady ma symetryczność praw i obowiązków 

stron współpracy.  

Istotą zasady partnerstwa jest ścisła współpraca między administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi realizującymi wspólne cele na rzecz społeczeństwa. W myśl tej zasady, zakłada się istnienie 

efektu synergii, zgodnie z którym połączone działania są gwarancją osiągnięcia najlepszego rezultatu.  

Zgodnie z zasadą efektywności środki publiczne powinny być wydawane w sposób racjonalny. Oznacza to 

świadome i celowe, oszczędne oraz planowe dysponowanie powierzonymi zasobami. Istotą niniejszej 

zasady jest wybór najefektywniejszej metody gospodarowania przy osiąganiu rezultatów najwyżej jakości.  



 
 

 
 

Zasada uczciwej konkurencji opiera się na założeniu, iż zarówno instytucje reprezentujące administrację 

publiczną, jak i organizacje pozarządowe mają równe szanse i takie same prawa w rywalizacji o możliwość 

wykonania danego zadania publicznego. Konsekwentne kierowanie się niniejszą zasadą ułatwia wybór 

najlepszego realizatora. Zasada ta implikuje unikanie konfliktu interesów.  

Zasada jawności daje prawo partnerom wspólnego przedsięwzięcia do pełnej informacji (w tym 

udostępniania danych). Dysponowanie prawdziwą i rzetelną wiedzą przez obie strony ma przyczyniać się 

do tworzenia partnerskich relacji oraz budowania obustronnego zaufania.  

IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU  

Zadania Ministerstwa Zdrowia będące przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach 

Programu mieszczą się w ramach ustawy o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 roku 

(Dz.U. 2017 poz. 888, z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 

2003 roku oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1908, z późn. zm.), ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia oraz zasad organizacji opieki zdrowotnej. 

V PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

Realizacja Programu współpracy, w tym w szczególności zadań priorytetowych, pozwoli osiągnąć założone 

przez Ministerstwo Zdrowia cele na najbliższe lata budżetowe. Współpraca w tym zakresie z organizacjami 

pozarządowymi pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału obydwu partnerów, a także w znaczący 

sposób wpłynie na sprawną realizację zamierzonych działań. Zaznaczyć należy, że zakres oddziaływania 

Ministerstwa Zdrowia jest bardzo szeroki, w związku z czym współdziałanie z partnerami z trzeciego 

sektora przyczyni się do skuteczniejszej realizacji polityk publicznych. Jednocześnie bliska współpraca 

pozwoli zarówno organizacjom pozarządowym, jak i resortowi na wzajemne uczenie się od sobie i 

korzystanie ze swoich doświadczeń. 

 

VI FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formach 

wskazanych w art. 5 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie; 



 
 

 
 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w 

art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki 

samorządu terytorialnego; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych 

organów administracji publicznej; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie 

określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579). 

Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 

ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy: 

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

lub 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  

Powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym następuje: 

a) w drodze otwartego konkursu ofert (art.11);  

b) w drodze zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert, w przypadku zadań związanych z 

zapobieżeniem wystąpienia skutków wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej (art. 11a);  

c) na podstawie wniosku o realizację zadania publicznego złożonego z własnej inicjatywy przez organizację 

pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (art. 12) 



 
 

 
 

d) w uproszczonym trybie zlecania realizacji zadań publicznych (art. 19a).  

Dedykowaną realizacji Narodowego Programu Zdrowia jest ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916, z późn. zm.), która wprowadza odrębne regulacje przeprowadzania 

konkursów ofert, w pozostałym zakresie respektuje zasady ogólne, wskazane powyżej. 

Finansowy wkład Ministra Zdrowia w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym 

może polegać także na udzielaniu dotacji celowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Możliwe jest również zawieranie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 umów partnerskich, o których mowa w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2017 poz. 1376, z późn. zm.) oraz porozumień albo umów o 

partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460, z 

późn. zm.).  

W ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi mogą zostać również wykorzystane 

istniejące już formy współpracy finansowej, na przykład procedury zamówień publicznych realizowane na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. 

zm.) oraz oferty w trybie pozostającym poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych.  

II. Podstawowymi formami współpracy niefinansowej jest wymiana informacji oraz konsultacje 

wypracowanych w Ministerstwie Zdrowia projektów, na przykład założeń aktów prawnych. Podstawowym 

celem niefinansowych form współpracy, zaproponowanych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia 

z organizacjami pozarządowymi, jest nawiązanie kontaktów i stworzenie stałej platformy wymiany 

informacji między resortem a zainteresowanymi współpracą organizacjami pozarządowymi. Realizacja tego 

celu wymaga stworzenia stałych struktur tej współpracy. Wobec dużej liczby i różnorodności samych 

organizacji, Program zakłada w ramach pierwszego celu szczegółowego przetestowanie poniżej 

wymienionych zasad współpracy i kanałów komunikacyjnych. 

 

 

 



 
 

 
 

VII KONSULTOWANIE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW RZĄDOWYCH - USTAW I ROZPORZĄDZEŃ 

Konsultowanie opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia dokumentów o charakterze strategicznym 

lub charakterze normatywnym powinno rozpoczynać się na jak najwcześniejszym możliwym etapie, 

poczynając od diagnozy problemów społecznych, przez wybór kierunku interwencji i założenia zmian, po 

szczegółowe rozwiązania.  

Wszystkie akty prawne poddawane konsultacjom publikowane są na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl, na 

której publikowane są wszystkie rządowe projekty, a która umożliwia sortowanie wyników na podstawie 

ministra-wnioskodawcy. 

Konsultacje powinny uwzględniać poniższe postanowienia Wytycznych dla prowadzenia  konsultacji 

publicznych wydanych zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. - 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2013 poz. 979), stanowiących element Wytycznych do 

przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. 

Podstawą prawną dla przeprowadzania konsultacji są postanowienia rozdziału 3 w dziale III Regulaminu. W 

szczególności zgodnie z §36: organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, 

projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie 

projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, 

przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych 

lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że przedstawienie do konsultacji publicznych, czyli upublicznienie projektu jest 

obowiązkowe, do decyzji podmiotu pozostaje przekazanie dokumentu bezpośrednio do zainteresowanych 

podmiotów. W tym ostatnim przypadku Regulamin zobowiązuje do zajęcia stanowiska (zgodnie z §43 ust. 

3) oraz do przekazania projektu po zmianach (zgodnie z §48 ust. 2 pkt. 2). Dla wszystkich podmiotów, które 

zgłosiły uwagi można zorganizować konferencję uzgodnieniową albo zaprosić je na takie spotkanie 

organizowane dla innych podmiotów. 

Terminy do zajęcia stanowiska przedstawione są w §40 Regulaminu. Co do zasady wyznaczenie terminu do 

zajęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, a w przypadku projektu aktu normatywnego - krótszego niż 14 dni 

(21 dni w przypadku ustawy), od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Zasadniczo 

wskazane jest stosowanie dłuższych, przynajmniej 21-dniowych terminów. 

Podstawą obowiązkowego zasięgania opinii (opiniowania) wynikającego z obowiązujących ustaw jest §38 

ust 2 Regulaminu. Przykładem takiego procesu są obowiązkowe opiniowanie ustawy budżetowej przez 



 
 

 
 

członków Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Innym przykładem może być obowiązek 

włączania mieszkańców i organizacji społecznych w tworzenie polityk publicznych dotyczących ochrony 

środowiska. Takim obowiązkiem jest również prawo reprezentatywnej organizacji związkowej do 

opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków 

zawodowych czy prawo reprezentatywnej organizacji pracodawców do opiniowania założeń i projektów 

aktów prawnych w zakresie praw i interesów związku pracodawców. 

Dodatkowo na podstawie art. 7 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa niektóre 

podmioty mogą zgłosić zainteresowanie w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem 

ustawy lub projektem rozporządzenia. 

W przypadku znacznych zmian projektu, w szczególności zmiany postanowień merytorycznych 

rekomendowane jest wykorzystanie §48 ust. 3 Regulaminu i skierowanie dokumentu ponownie do 

konsultacji publicznych. 

Siedem Zasad Konsultacji 

W celu lepszego zdefiniowania zasad prowadzenia konsultacji społecznych w czerwcu 2012 r. z inicjatywy 

rządu opracowane zostało przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji tzw. Siedem Zasad 

Konsultacji. 

Siedem Zasad Konsultacji opisuje prostym językiem najważniejsze reguły, do których powinni się stosować 

organizatorzy i uczestnicy konsultacji: 

Dobra wiara – konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają siebie 

nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. 

Powszechność – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w 

nich swój pogląd. 

Przejrzystość – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie 

dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. 

Responsywność – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie 

(podanym na początku konsultacji, przed rozpoczęciem kolejnego etapu legislacyjnego), na przykład w 

formie odpowiedzi zbiorczych. 



 
 

 
 

Koordynacja – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje, tak merytorycznie, 

jak i organizacyjnie, który jest odpowiednio umocowany w strukturze administracji. 

Przewidywalność – konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad dokumentem rządowym. 

Powinny być prowadzone w sposób zaplanowany i w oparciu o czytelne reguły. 

Poszanowanie interesu ogólnego – chociaż poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać 

swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji 

powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne. 

VIII UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁÓW O CHARAKTERZE DORADCZYM LUB INICJATYWNYM  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych są zapraszani do tworzonych zespołów wypracowujących 

propozycje kierunków działania Ministra Zdrowia w konkretnych obszarach tematycznych. 

Aktualna na dzień przyjęcia programu współpracy lista zespołów o takim charakterze ze wskazaniem 

odpowiedzialnego departamentu znajduje się poniżej. Informacje o nowych zespołach sukcesywnie będą 

pojawiały się na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia  może również inicjować, tworzyć i uczestniczyć w formalnych albo nieformalnych 

partnerstwach, w których biorą udział organizacje pozarządowe, w celu wspólnego działania na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych. 

IX DOPRACOWANIE ZASAD KONKURSÓW NA ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH  

Zostaną opracowane regulacje szczegółowe do ustawy o zdrowiu publicznym, określające wzór oferty, 

umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, w miarę możliwości w formie elektronicznego 

generatora, skład i sposób powoływania komisji konkursowych zapewniające możliwość obserwowania jej 

prac oraz minimalne nieprzekraczalne terminy naboru ofert, drogę odwołania od wyników konkursu oraz 

gwarantujące jawność przebiegu konkursu i jego wyników. 

Dodatkowo wypracowane zostaną zasady wspólnych przedsięwzięć, np. partnerskiej organizacji wydarzeń 

czy procedury podejmowania przez Ministerstwo Zdrowia współpracy w charakterze partnera projektu.  

X SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU: 

1. konsultowanie aktów prawnych oraz ich założeń, na zasadach określonych w Regulaminie pracy 

Rady Ministrów oraz z wykorzystaniem istniejących dobrych praktyk, takich jak 7 zasad konsultacji, 



 
 

 
 

2. możliwość zgłaszania problemów dotykających pacjentów przez organizacje pozarządowe ich 

reprezentujące oraz proponowania kierunków ich rozwiązywania, które Minister może zrealizować 

w drodze interwencji prawnej, 

3. stworzenie regulaminów określających możliwość wejścia we współpracę z MZ w obszarach 

wskazanych w części VI, 

4. weryfikowanie przestrzegania odpowiednich standardów działania organizacji pozarządowych, 

które chcą współpracować z MZ, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości wymaganej 

art. 12 ustawy o fundacjach,  jednolita i przejrzysta procedura zlecania zadań publicznych, tj. 

naboru, prac komisji konkursowej oraz rozstrzygnięcia i przyznania dotacji, a także wzory oferty, 

umowy i sprawozdania z realizacji, 

5. zadania z pkt 1-4 będą realizowane w stałej współpracy z ekspertami z organizacji pozarządowych. 

 

XI WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Działania na rzecz realizacji Programu będą podejmowane w ramach zadań własnych komórek 

organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia i przewidzianych na nie środków.   

XII SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

Program współpracy wdrażany będzie przez departamenty Ministerstwa Zdrowia w zakresie objętym ich 

kompetencją merytoryczną, a szczególną rolę w monitorowaniu jakości współpracy będzie sprawował 

Departament Dialogu Społecznego. Zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku ministerstwo ogłosi w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Doświadczenia współpracy w oparciu o program na rok 2018 zostaną uwzględnione w opracowywaniu 

programów współpracy na lata następne. 

XIII TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT:  

Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tryb powoływania komisji 

konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert uregulowany jest jak poniżej. 

W celu opiniowania złożonych ofert Minister Zdrowia po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert powołuje 

komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez 

organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele MZ. W skład komisji konkursowej wchodzą również 



 
 

 
 

osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w 

konkursie. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli: 1. żadna organizacja nie wskaże osób do 

składu komisji konkursowej lub 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub 3. 

wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów 

ustawy. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Do 

członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) 

dotyczące wyłączenia pracownika. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna 

oferta.  

Do zadań komisji należy analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez Ministra 

Zdrowia w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz przedłożenie Ministrowi opinii, co do złożonych 

ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji. Ostatecznego zatwierdzenia wyboru oferenta, 

na podstawie opinii komisji konkursowej, dokonuje Minister. 

Analogiczne zasady stosuje się do otwartych konkursów ofert w ramach art. 14 ustawy o zdrowiu 

publicznym. 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI  

Materiał został opracowany przez Zespół ds. Programu Współpracy, w którego skład weszli  

 przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym naborze przeprowadzonym 

przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych: 

1. Elżbieta Betlińska - Klub Amazonki w Darłowie, 

2. Mariusz Błaszczyk - Fundacja Urszuli Jaworskiej, 

3. Lidia Jeziorny-Zdanowska - Fundacji na rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej 

"Przystań", 

4. Barbara Kucharska - Fundacja Diabeciaki, 

5. Paweł Wójtowicz - MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, 

6. Monika Zientek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 

"3majmy się razem", 



 
 

 
 

 przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Ogólnopolskiej Federacji 

Pozarządowych organizujących i sprawujących pieczę nad pracą Zespołu w ramach realizacji 

projektu “Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Projekt dokumentu został przekazany Ministerstwu Zdrowia z prośbą o uwagi. Po ostatecznym 

zaakceptowaniu przez twórców oraz przez odpowiednie departamenty merytoryczne, zostanie poddany 

szerokim konsultacjom i przesłany z prośbą o opinię do organizacji pozarządowych działających dla dobra 

pacjenta. 

 

 

 


