
-PROJEKT- 
Uchwała  Nr………………… 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia……………. 

 

w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów 
do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Rzeszowie. 
  

Działając na podstawie art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) i art. 18  pkt. 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. 
zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

Wskazuje się następujących kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie: 
 

1) ................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................ 

 
 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie.                     

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 
 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wskazania 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady 
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Rzeszowie. 

 
  

Pismem z dnia 17 marca 2021 r. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki 

zwróciła się z prośbą o wskazanie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego  

kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia, spośród których zostanie powołanych dwóch członków Rady. 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 

1. zgodnie z art. 106 ust. 2: 

kandydaci powinni być ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze 

działania Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia, 

2. zgodnie z art. 106 ust. 6: 

a) korzystać z pełni praw publicznych, 

b) posiadać wykształcenie wyższe, 

c) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie; 

3. zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy nie mogą być jednocześnie: 

a) dyrektorami oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, 

b) Prezesem Funduszu, 

c) Zastępcą Prezesa Funduszu, 

d) pracownikami centrali Funduszu, 

e) świadczeniodawcami, 

f) właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej  

lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, 

g) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty,  

o których mowa w pkt 5 i 6 w/w ustawy, 

h) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2- 8 w/w ustawy,  

z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących 

podmiotami tworzącymi. 



W związku z powyższym do zgłoszenia każdego z kandydatów na członka Rady 

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy 

dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. CV, 

2. kopia dokumentu potwierdzającego wyższe wykształcenie, 

3. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego, 

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie, 

6. oświadczenie iż nie zachodzą przesłanki wykluczające zasiadanie w Radzie 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa 

w art. 106 ust. 7 w/w ustawy. 

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do celów naboru. 

Dokumenty wskazane w pkt 3, 4, 5, 6, 7 powinny być własnoręcznie podpisane. 

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia kadencji ww Rady (10 kwietnia 

2021 r.) podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 


