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                                                          REGULAMIN PRACY 

RADY DO SPRAW ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 
 
 
 
§ 1.1. Przewodniczący Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych, zwanej dalej  
Radą kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.  
2. Oprócz obowiązków, o których mowa w ust. 1, do zadań Przewodniczącego Rady należy: 
1) zwoływanie posiedzeń Rady i ustalenie porządków jej obrad; 
2) prowadzenie posiedzeń Rady; 
3) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Rady. 
3. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby spoza jej składu 
osobowego, w tym w szczególności doradców i ekspertów, bez prawa ich udziału w 
głosowaniach. 
4. Przewodniczący Rady może zlecać  osobom spoza składu osobowego Rady sporządzanie 
opinii lub ekspertyz. 
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje, 
upoważniony przez niego albo ministra właściwego do spraw zdrowia, członek Rady. 
 
 
§ 2. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.  
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na uzasadniony, 
pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady.  
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.  
4. Posiedzenie Rady odbywa się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Przewodniczącemu Rady wniosku, o którym mowa w ust. 2.  
5. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia nie później niż 
na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.  
6. Przewodniczący Rady przesyła członkom Rady porządek obrad oraz niezbędne dokumenty 
dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5.  
7. W przypadku niecierpiącym zwłoki posiedzenie Rady może odbyć się najpóźniej trzeciego 
dnia od dnia doręczenia stosownego wniosku Przewodniczącemu Rady. W takim przypadku 
Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia i przekazuje 
niezbędne dokumenty na 2 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.  
 
 



§ 3. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 
obecności co najmniej 4 członków Rady.  
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego 
nieobecności, głos członka Rady, o którym mowa w §1 ust. 5.  
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, członek 
Rady, o którym mowa w §1 ust. 5.  
4. Członkom Rady przysługuje prawo zgłaszania zdań odrębnych do podjętych uchwał, które 
uwzględnia się w treści protokołu, o którym mowa w §4. 
 
§ 4. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zawiera: 
1)  kolejny numer protokołu;   
2)  datę i miejsce posiedzenia;   
3)  porządek obrad;   
4)  listę obecnych członków Rady oraz osób, o których mowa w §2 ust. 3;   
5)  podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań i zgłoszonymi zdaniami odrębnymi;   
6)  pozostałe ustalenia.   
2. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje niezwłocznie Przewodniczący Rady albo członek 
Rady, o którym mowa w §1 ust. 5, oraz protokolant.  
3. Protokół z posiedzenia Rady zamieszczany jest na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia.       


