
      Załącznik do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 101/2005 

      
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
 CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§1. 

  
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie przepisów:  

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. nr 210 poz. 2135), zwanej dalej „ustawą”;  

2) statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia  29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U Nr 213, poz. 2161) oraz (Dz. U Nr 184, poz. 

1542) zwanego dalej „statutem”;  

3) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego 

dalej „Regulaminem”; 

4) wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Prezesa Funduszu. 

 
§2.  

 
1. Regulamin określa organizację pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zakresy 

zadań komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady 

planowania i sprawozdawczości, zasady działania Kierownictwa Funduszu oraz uprawnienia 

do podpisywania dokumentów, wydawania aktów wewnętrznych oraz decyzji. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia; 

2) Centrala - Centralę  Funduszu; 

3) oddział wojewódzki - oddział wojewódzki  Funduszu; 

4) podstawowa komórka organizacyjna – komórka organizacyjna, o której mowa w § 20 ust. 

1 Regulaminu; 
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5) Kierownictwo Funduszu - organ opiniodawczo – doradczy Prezesa Funduszu, w składzie 

określonym w Regulaminie; 

6) przepisy o koordynacji – przepisy, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy. 

 
§3. 

 

1. Podstawowe komórki organizacyjne Centrali wykonują zadania określone w Regulaminie 

oraz wynikające z innych przepisów, a także zadania zlecone przez Prezesa Funduszu lub 

właściwych zastępców Prezesa Funduszu. 

2. Podstawowa komórka organizacyjna Funduszu zobowiązana jest do załatwiania wszelkich 

spraw wchodzących w zakres jej działania i w tym zakresie pełni funkcje wiodące                 

w stosunku do innych komórek organizacyjnych. 

3. Komórki organizacyjne Centrali zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu zadań 

Funduszu, w tym do sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań oraz analiz. 

 

 

Rozdział II 
Zadania i obowiązki osób sprawujących funkcje kierownicze w Centrali 

 

§4. 
 

1. Funkcje kierownicze w Centrali pełnią: 

1) Prezes Funduszu; 

2) Zastępca Prezesa Funduszu; 

3) dyrektor departamentu; 

4) dyrektor biura;  

5) dyrektor gabinetu; 

6) dyrektor biura - główny księgowy; 

7) zastępca dyrektora departamentu; 

8) zastępca dyrektora biura; 

9) naczelnik wydziału; 

10) kierownik działu; 

11) kierownik sekcji. 

2. Kierowanie działem lub sekcją może zostać powierzone  pracownikowi działu lub sekcji. 
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§5. 

 

1. W podstawowej komórce organizacyjnej mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje 

i samodzielne stanowiska pracy. 

2. Pracą podstawowej komórki organizacyjnej kieruje dyrektor, przy pomocy zastępców 

dyrektora, naczelników wydziałów, kierowników działów i sekcji – stosownie do struktury 

organizacyjnej komórki. 

3. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio 

dyrektorowi, zastępcy dyrektora lub naczelnikowi. 

 

§6. 
 

1. W przypadku czasowej nieobecności pracownika zajmującego stanowisko kierownicze lub 

samodzielne zastępuje go, w pełnym zakresie czynności, wyznaczony przez niego zastępca, 

z zastrzeżeniem art. 102 ust. 6 ustawy. 

2. W przypadku niemożności wyznaczenia zastępcy przez osobę zastępowaną, zastępcę 

wyznacza bezpośredni przełożony osoby zastępowanej. 

 

§7. 
 

1. W przypadku zmiany pracownika na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, 

przekazanie dokumentacji kierowanej komórki następuje w formie protokolarnej. 

2. Prezes Funduszu może ustalić obowiązek przekazywania dokumentacji w formie 

protokolarnej również w odniesieniu do innych stanowisk pracy w Centrali. 

 

§8.  
 

1. Dyrektorzy podstawowych komórek organizacyjnych kierują pracą podległych im komórek, 

odpowiadają za wykonanie zadań i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, 

regulaminach wewnętrznych tych komórek i zakresach czynności oraz odpowiadają za 

prawidłową i terminową realizację zadań zleconych przez Prezesa Funduszu lub właściwego 

Zastępcę Prezesa Funduszu. 
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2. Dyrektor podstawowej komórki organizacyjnej przygotowuje opisy stanowisk pracy 

w komórce i ustala zakres czynności pracowników. 

3. Do zadań dyrektora podstawowej komórki organizacyjnej należy w szczególności: 

1) planowanie i organizowanie realizacji zadań komórki organizacyjnej; 

2) zapewnienie właściwych warunków dla sprawnego funkcjonowania podstawowej 

komórki;  

3) podpisywanie pism i występowanie w sprawach należących do zakresu działania 

podstawowej komórki, nie zastrzeżonych do kompetencji Prezesa Funduszu albo 

zastępców Prezesa Funduszu; 

4) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy podstawowej komórki, 

w zakresie i terminach określonych w Regulaminie lub zleconych przez Prezesa 

Funduszu albo właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu;  

5) zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji 

publicznej; 

6) występowanie z wnioskami w sprawach personalnych pracowników; 

7) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Funduszu lub właściwego 

Zastępcę Prezesa Funduszu.  

4. W czasie nieobecności dyrektora podstawowej komórki  zastępuje go: 

1) zastępca dyrektora; 

2) wyznaczony przez niego pracownik, jeżeli w podstawowej komórce organizacyjnej nie 

zostało utworzone stanowisko zastępcy dyrektora lub podczas nieobecności zastępcy. 

 

§9. 
 

Pracownicy komórki organizacyjnej wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, 

prawidłową i terminową realizację powierzonych im zadań. Pracownicy ponoszą 

odpowiedzialność za merytoryczną stronę prowadzonych spraw i formę opracowania.  
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Rozdział III  

Zasady przedkładania i podpisywania dokumentów  
 

§10. 
 

1. Dokumenty przygotowywane w komórce organizacyjnej powinny być parafowane i opatrzone 

datą przez przygotowującego je pracownika. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być następnie parafowane oraz opatrzone 

imienną pieczęcią służbową i datą przez:  

1) bezpośredniego przełożonego pracownika – w sprawach przedkładanych do podpisu 

dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej; 

2) dyrektora podstawowej komórki organizacyjnej - w sprawach przedkładanych do podpisu 

(parafy) właściwego Zastępcy Prezesa Funduszu; 

3) dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio 

przez Prezesa Funduszu – w sprawach przedkładanych do podpisu Prezesa Funduszu; 

4) Zastępców Prezesa Funduszu, odpowiednio do właściwości – w sprawach 

przedkładanych do podpisu Prezesa Funduszu. 

 

§11. 
 

1. Dokumenty wymagające oceny prawnej, parafuje, opatruje imienną pieczęcią służbową 

i datą dyrektor Biura Prawnego. 

2. Do wyłącznej kompetencji Biura Prawnego, we współpracy z właściwymi departamentami 

merytorycznymi, należy przygotowywanie: 

1) pism procesowych; 

2) pism, które powinny być sporządzane przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 

przepisów szczególnych; 

3) opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych oraz wyjaśnień przepisów prawnych 

z zakresu działania Funduszu. 

3. Departamenty, zgodnie z właściwością, są zobowiązane do współpracy z Biurem Prawnym, 

w tym do przygotowywania stanowiska w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3). 

 

 

 5



§12. 
 

Dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe dla Funduszu parafuje, opatruje imienną 

pieczęcią służbową i datą dyrektor Biura Księgowości. 

 

§13. 
1. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Funduszu, albo osoby zastępującej Prezesa Funduszu 

należy podpisywanie pism skierowanych do Ministrów, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy 

Stanu w Ministerstwach, posłów i senatorów RP oraz wszystkich dyrektorów Oddziałów 

Wojewódzkich Funduszu. 

2. Do kompetencji Zastępcy Prezesa Funduszu ds. Służb Mundurowych, albo osoby 

zastępującej Zastępcę Prezesa Funduszu ds. Służb Mundurowych należy podpisywanie 

pism skierowanych do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w tych 

ministerstwach, w zakresie dotyczącym finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla służb 

mundurowych. 

3. Do kompetencji Zastępcy Prezesa Funduszu ds. Finansowych, albo osoby zastępującej 

Zastępcę Prezesa Funduszu ds. Finansowych należy w szczególności podpisywanie pism 

skierowanych do dyrektorów oddziałów  w zakresie dotyczącym spraw finansowych. 

4. Do kompetencji Zastępcy Prezesa Funduszu ds. Medycznych, albo osoby zastępującej 

Zastępcę Prezesa Funduszu ds. Medycznych należy w szczególności podpisywanie pism 

skierowanych do dyrektorów oddziałów w zakresie dotyczącym spraw medycznych. 

5. Projekty odpowiedzi na dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich, na interpelacje 

i zapytania poselskie oraz interwencje posłów i senatorów, parafowane przez dyrektora 

departamentu lub biura opracowującego projekt oraz właściwego Zastępcę Prezesa 

Funduszu, przedkłada do podpisu Prezesa Funduszu dyrektor Gabinetu Prezesa. 

 

§14 
 

1. Projekty aktów prawnych, nadsyłane do Funduszu do zaopiniowania, kierowane są do Biura 

Prawnego, które: 

1) kieruje projekt do właściwej merytorycznie podstawowej komórki organizacyjnej Centrali 

w celu zaopiniowania w wyznaczonym terminie; 
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2) przygotowuje, na podstawie opinii merytorycznej, projekt stanowiska Funduszu 

i przedkłada go do akceptacji lub podpisu Zastępcy Prezesa Funduszu; 

3) zwołuje wewnętrzne konferencje uzgodnieniowe jeżeli zachodzi taka konieczność;  

4) przekazuje kopię merytorycznego stanowiska Funduszu do komórki organizacyjnej, 

o której mowa w pkt 1). 

2. W zewnętrznych konferencjach uzgodnieniowych, dotyczących projektów aktów prawnych, 

biorą udział osoby wyznaczone przez Prezesa Funduszu oraz, w razie potrzeby, 

przedstawiciel Biura Prawnego. 

 

 

§15. 
 

1. Projekty aktów prawnych, w tym wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Prezesa 

Funduszu, są przygotowywane przez właściwe merytorycznie podstawowe komórki 

organizacyjne w uzgodnieniu z Biurem Prawnym i Biurem Organizacyjnym i parafowane 

przez właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu.  

2. Podpisane wewnętrzne akty prawne są rejestrowane przez Biuro Prawne i przekazywane do  

zainteresowanych podstawowych komórek organizacyjnych Centrali oraz do Oddziałów 

Wojewódzkich NFZ. 

 

§16. 
1. Umowy, które w imieniu Centrali mogą zawierać Prezes Funduszu lub pełnomocnicy 

zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa są przygotowywane przez właściwe 

merytorycznie podstawowe komórki organizacyjne w uzgodnieniu z Biurem Prawnym 

i Biurem Organizacyjnym i parafowane przez właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu.  

2. Wszystkie zawierane umowy wymagają parafowania przez dyrektora Biura Prawnego lub 

radcę prawnego. 
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Rozdział IV 

 Zasady planowania i sprawozdawczości z wykonania zadań Centrali  

 
 

§17. 
. 

1. Zadania Centrali na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4, są określane w rocznym planie pracy 

Centrali. 

2. W terminie do 15 listopada każdego roku dyrektorzy podstawowych komórek 

organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Biura Organizacyjnego, zaaprobowane 

przez właściwego Zastępcę Prezesa Funduszu, materiały do rocznego planu pracy Centrali. 

3. W terminie do 15 grudnia każdego roku dyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada 

Prezesowi Funduszu projekt rocznego planu pracy Centrali, opracowany na podstawie 

materiałów, o których mowa w ust. 2, z wnioskiem o jego zatwierdzenie. 

4. Roczny plan pracy Centrali nie obejmuje zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie 

informacji niejawnych.  

 

§18. 
1. W terminie do 20 stycznia każdego roku dyrektorzy podstawowych komórek organizacyjnych 

Centrali przedkładają dyrektorowi Biura Organizacyjnego, materiały do sprawozdania 

z realizacji rocznego planu pracy Centrali. 

2. W terminie do 28 lutego każdego roku dyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada 

Prezesowi Funduszu sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Centrali, opracowane 

na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1, z wnioskiem o jego zatwierdzenie. 

 

Rozdział V 
Kierownictwo Funduszu  

 

§19. 

 
1. W ustalonym stałym terminie, lub w zależności od potrzeb, Prezes Funduszu zwołuje 

posiedzenia Kierownictwa Funduszu, ustala ich porządek i osoby odpowiedzialne za 

referowanie spraw. 
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2. W skład Kierownictwa Funduszu wchodzą: 

1) Prezes Funduszu; 

2) Zastępca Prezesa do spraw Finansowych; 

3) Zastępca Prezesa do spraw Medycznych; 

4) Zastępca Prezesa do spraw Służb Mundurowych; 

5) Dyrektor Gabinetu Prezesa; 

6) Dyrektor Biura Organizacyjnego; 

7) Dyrektor Biura Prawnego; 

8) Dyrektor Departamentu Ekonomiczno – Finansowego; 

9) Dyrektor Biura Informacji i Komunikacji Społecznej; 

10) Dyrektor Biura Informatyki. 

3. Posiedzeniom Kierownictwa przewodniczy Prezes Funduszu, a w przypadku jego 

nieobecności upoważniony Zastępca Prezesa. 

4. W posiedzeniach Kierownictwa mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w szczególności 

kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych Centrali, których udział jest 

uzasadniony ze względu na tematykę posiedzenia Kierownictwa. 

5. Udział w posiedzeniach Kierownictwa jest obowiązkowy. 

6. Obsługę organizacyjno – biurową posiedzeń Kierownictwa oraz ich dokumentowanie 

zapewnia Biuro Organizacyjne, które gromadzi i przechowuje dokumentację związaną 

z odbywanymi posiedzeniami. 

 

Rozdział VI 

Organizacja Centrali  

 

§20. 
 

1. W Centrali funkcjonują następujące  podstawowe komórki organizacyjne:  

1) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 

2) Departament Spraw Świadczeniobiorców; 

3) Departament Gospodarki Lekami; 

4) Departament do spraw Służb Mundurowych; 

5) Departament Ekonomiczno-Finansowy; 
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6) Biuro Księgowości;  

7) Biuro Rady Funduszu; 

8) Gabinet Prezesa Funduszu; 

9) Biuro Organizacyjne;  

10) Biuro Prawne;  

11) Biuro Współpracy Międzynarodowej;  

12) Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej; 

13) Biuro Informatyki;  

14) Biuro Administracyjno-Gospodarcze; 

15) Audytor Wewnętrzny; 

16) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 

17) Rzecznik Praw Pacjenta. 

 

2. Podporządkowanie komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Prezesowi 

Funduszu oraz jego zastępcom określa załącznik do Regulaminu. 

3. Prezes Funduszu może czasowo zmienić podporządkowanie komórek organizacyjnych 

określonych w załączniku do Regulaminu, bez konieczności zmiany Regulaminu. 

 

 

Rozdział VII 
Zakres działania podstawowych komórek organizacyjnych Centrali  

 

 

§21. 
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

 

Do zadań Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej należy w szczególności: 

 

1) przygotowanie założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania 

postępowań w sprawie zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz koordynacja prac związanych 

z opracowywaniem regulaminu postępowania w konkursie ofert, z zastrzeżeniem §23 pkt 

1 i §24 pkt 1; 
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2) koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektu ogólnych warunków umów na 

realizację świadczeń zdrowotnych; 

3) współdziałanie z organizacjami reprezentatywnymi dla świadczeniodawców w sprawach 

związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności koordynacja  uzgadniania ogólnych warunków 

umów, z zastrzeżeniem §23 pkt 3 i §24 pkt 3; 

4) przygotowanie materiałów dotyczących postępowań w sprawie zawierania umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności: szczegółowych materiałów 

informacyjnych o przedmiocie postępowania, z zastrzeżeniem §23 pkt 4 i §24 pkt 4; 

5) opracowanie jednolitych kryteriów wyboru świadczeniodawców, z zastrzeżeniem §23 pkt 

5 i §24 pkt 5; 

6) monitorowanie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, z zastrzeżeniem §23 pkt 6 i §24 pkt 6; 

7) rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od wyników rozstrzygnięć konkursów ofert 

i przygotowywanie dla Prezesa Funduszu projektów decyzji, z zastrzeżeniem §23 pkt 7 

i §24 pkt 7; 

8) rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich w zakresie 

realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i przygotowywanie dla Prezesa 

Funduszu projektu decyzji, z zastrzeżeniem §23 pkt 8 i §24 pkt 8; 

9) współpraca w opiniowaniu spraw związanych ze skargami i wnioskami; 

10) monitorowanie  realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

z zastrzeżeniem §23 pkt 10 i §24 pkt 10; 

11) ocena jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem §23 pkt 11 

i §24 pkt 11; 

12) prowadzenie prac analitycznych związanych z planowaniem i zapewnieniem świadczeń 

zdrowotnych, z zastrzeżeniem §23 pkt 12 i §24 pkt 12; 

13) opracowywanie standardów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji 

o świadczeniach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem §23 pkt 13 i §24 pkt 13; 

14) przygotowywanie planów kontroli  koordynowanych i programów kontroli wykonywanych 

przez wydziały kontroli  oddziałów wojewódzkich, z zastrzeżeniem §23 pkt 16 i §24 pkt 

18; 

15) prowadzenie okresowej oceny wykonywania zadań kontrolnych przez wydziały kontroli 

realizacji umów oddziałów wojewódzkich, z zastrzeżeniem §23 pkt 17 i 18, §24 pkt 19; 
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16) opracowywanie opisów świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem §23 pkt 20, §24 

pkt 20. 

 
 

§22. 
Departament Spraw Świadczeniobiorców 

 
Do zadań Departamentu Spraw Świadczeniobiorców należy w szczególności:  

 

1) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

2) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi, Głównym Urzędem 

Statystycznym oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw 

związanych z ewidencją ubezpieczonych; 

3) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach odwołań od decyzji dyrektora oddziału 

wojewódzkiego  dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

4) opracowywanie  wzorów umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, umowy 

o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z wnioskami 

o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym; 

5) opracowywanie  zasad wydawania osobom ubezpieczonym w Funduszu zaświadczeń 

o prawie  do świadczeń zdrowotnych (formularze serii E – 100) oraz nadzorowanie ich 

wydawania, obiegu i rejestrowania; 

6) opracowywanie zasad wydawania przez oddziały wojewódzkie poświadczeń osobom 

uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, 

potwierdzających prawo tych osób do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 

z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) przygotowywanie projektów decyzji Prezesa dotyczących wniosków o badanie lub 

leczenie poza granicami kraju; 

8) prowadzenie centralnego wykazu informacji o liczbie oczekujących na udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania u świadczeniodawców; 

9) prowadzenie bezpłatnej infolinii udzielającej informacji, o których mowa w pkt 8; 

10) monitorowanie i analiza przestrzegania praw ubezpieczonych; 
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11) prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, z zastrzeżeniem §21 pkt 9, 

§23 pkt 9 i §24 pkt 9; 

12) przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących skarg i wniosków 

ubezpieczonych i sposobu ich załatwiania; 

13) sprawowanie nadzoru nad działalnością oddziałów wojewódzkich w zakresie spraw 

ubezpieczonych, skarg i wniosków; 

14) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia, wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem §23 pkt 19; 

15)  udostępnianie danych, na wniosek sądów, prokuratur, policji i innych podmiotów zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 

 

§23. 
Departament Gospodarki Lekami 

 
Do zadań Departamentu Gospodarki Lekami należy w szczególności: 

 

1) przygotowywanie założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania 

postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem §21 pkt 1, §24 pkt 1; 

2) współpraca przy przygotowywaniu projektu ogólnych warunków umów na realizację 

świadczeń w zakresie działania Departamentu; 

3) współdziałanie z organizacjami reprezentatywnymi dla świadczeniodawców w sprawach 

związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności w  uzgadnianiu ogólnych warunków umów, 

z zastrzeżeniem §21 pkt 3, §24 pkt 3; 

4) przygotowywanie szczegółowych materiałów informacyjnych dotyczących postępowań 

w prawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działania 

Departamentu; 

5) opracowanie jednolitych kryteriów wyboru świadczeniodawców, z zastrzeżeniem § 21 pkt 5, 

§24 pkt 5; 

6) monitorowanie postępowań  w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, z zastrzeżeniem §21 pkt 6, §24 pkt 6; 
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7) rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od wyników rozstrzygnięć konkursów ofert   

i przygotowywanie dla Prezesa Funduszu projektów decyzji, z zastrzeżeniem §21 pkt 7, §24 

pkt 7;  

8) rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich w zakresie 

realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  i przygotowywanie dla Prezesa 

Funduszu projektu decyzji, z zastrzeżeniem §21 pkt 8, §24 pkt 8;  

9) współpraca w opiniowaniu spraw związanych ze skargami i wnioskami; 

10) monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem 

§21 pkt 10, §24 pkt 10; 

11) ocena jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem §21 pkt 11, §24 pkt 

11; 

12) prowadzenie prac analitycznych związanych z planowaniem i zapewnieniem świadczeń 

zdrowotnych, z zastrzeżeniem §21 pkt 12, §24 pkt 12; 

13) opracowanie standardów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji 

o świadczeniach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem §21 pkt 13, §24 pkt 13; 

14) realizacja zadań związanych z analizą wydatków Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji 

leków oraz finansowanych w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w katalogu chemioterapii 

i programów lekowych; 

15) koordynacja zadań związanych z potwierdzeniem przez Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, bądź osobę upoważnioną, refundacji produktów leczniczych sprowadzanych na 

podstawie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne; 

16) przygotowywanie planów kontroli  koordynowanych i programów kontroli sporządzanych 

i wykonywanych przez wydziały kontroli  oddziałów wojewódzkich, z zastrzeżeniem §21 pkt 

14, §24 pkt 18; 

17) koordynacja i prowadzenie okresowej oceny wykonywania zadań kontrolnych  przez 

oddziały wojewódzkie w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji recept w 

aptekach, z zastrzeżeniem §21 pkt 15, §24 pkt 19; 

18)  koordynacja i prowadzenie okresowej oceny wykonywania zadań kontrolnych  przez 

oddziały wojewódzkie w zakresie prawidłowości wystawiania recept lekarskich 

(monitorowanie ordynacji lekarskiej), z zastrzeżeniem §21 pkt 15, §24 pkt 19; 

19) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia, wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zastrzeżeniem §22 pkt 14. 
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20) opracowywanie opisów świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem §21 pkt 16, §24 pkt 

20. 

 
 

§24. 
  Departament do spraw Służb Mundurowych 

 

Do zakresu działania Departamentu do spraw Służb Mundurowych należy w szczególności: 

 

1) przygotowywanie założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania 

postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w rodzajach świadczeń:  lecznictwo uzdrowiskowe, 

opieka długoterminowa, ratownictwo medyczne (szpitalne oddziały ratunkowe, 

przedszpitalna pomoc doraźna) z zastrzeżeniem §21 pkt 1 i 23 pkt 1; 

2) współpraca przy przygotowywaniu projektu ogólnych warunków umów na realizację 

świadczeń zdrowotnych w zakresie działania Departamentu; 

3) współdziałanie z organizacjami reprezentatywnymi dla świadczeniodawców w sprawach 

związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności w uzgadnianiu ogólnych warunków umów, 

z zastrzeżeniem §21 pkt 3, §23 pkt 3; 

4) przygotowanie materiałów dotyczących postępowań w sprawie zawierania umów 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: szczegółowych materiałów 

informacyjnych o przedmiocie postępowania, z zastrzeżeniem §21 pkt 4, §23 pkt 4; 

5) opracowanie jednolitych kryteriów wyboru świadczeniodawców, z zastrzeżeniem §21 pkt 5, 

§23 pkt 5; 

6) monitorowanie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, z zastrzeżeniem §21 pkt 6, §23 pkt 6; 

7) rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od wyników rozstrzygnięć konkursów ofert   

i przygotowywanie dla Prezesa Funduszu projektów decyzji, z zastrzeżeniem §21 pkt 7, §23 

pkt 7;  

8) rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich w zakresie 

realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i przygotowywanie dla Prezesa 

Funduszu projektu decyzji, z zastrzeżeniem §21 pkt 8, §23 pkt 8; 

9) współpraca w opiniowaniu spraw związanych ze skargami i wnioskami; 
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10) monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem 

§21 pkt 10, §23 pkt 10; 

11) ocena jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem §21 pkt 11, §23 pkt 

11; 

12) prowadzenie prac analitycznych związanych z planowaniem i zapewnieniem świadczeń 

zdrowotnych, z zastrzeżeniem §21 pkt 12, §23 pkt 12; 

13) opracowanie standardów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji 

o świadczeniach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem §21 pkt 13, §23 pkt 13; 

14) nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw Służb 

Mundurowych w oddziałach wojewódzkich Funduszu w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakładami 

opieki zdrowotnej tworzonymi i nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej zakładami 

resortowymi; 

15) nadzorowanie działań komórek organizacyjnych w oddziałach wojewódzkich Funduszu 

odpowiedzialnych za realizację świadczeń w zakresie: lecznictwo uzdrowiskowe, opieka 

długoterminowa, ratownictwo medyczne (szpitalne oddziały ratunkowe, przedszpitalna 

pomoc doraźna); 

16) prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki; 

17) kontrola merytoryczna dowodów księgowych w zakresie rozliczeń międzynarodowych 

świadczeń opieki zdrowotnej dokonywanych przez Fundusz w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych, w tym szczególnie kwestionowanych, budzących wątpliwości oraz o dużej 

wartości jednostkowej – przy współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej; 

18) przygotowywanie planów kontroli  koordynowanych i programów kontroli wykonywanych 

przez wydziały kontroli  oddziałów wojewódzkich z zastrzeżeniem §21 pkt 14, §23 pkt16; 

19) prowadzenie okresowej oceny wykonywania zadań kontrolnych przez wydziały kontroli  

oddziałów wojewódzkich z zastrzeżeniem §21 pkt 15, §23 pkt 17 i 18; 

20) opracowywanie opisów świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem §21 pkt 16, §23 pkt 

20. 
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§25. 
 Departament Ekonomiczno-Finansowy 

 
Do zadań Departamentu Ekonomiczno-Finansowego  należy w szczególności: 

 

1) przygotowywanie  projektu corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata; 

2) tworzenie modeli statystyczno-ekonomicznych realizacji przychodów i kosztów; 

3) sporządzanie projektów corocznych prognoz przychodów i kosztów;  

4) opracowywanie założeń polityki ekonomiczno-finansowej Funduszu,  

5) koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem i zatwierdzeniem planu finansowego 

Funduszu; 

6) przekazywanie rocznego planu finansowego Funduszu do publikacji w formie komunikatu 

w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”; 

7) opracowywanie projektów zmiany planu finansowego Funduszu z uwagi na: zaistnienie 

sytuacji związanych z wykonaniem planu finansowego Funduszu, których nie można było 

przewidzieć w chwili jego zatwierdzenia lub dokonane przez dyrektorów oddziałów 

wojewódzkich przesunięcia w kosztach świadczeń zdrowotnych (aktualizacja planu 

Funduszu); 

8) nadzór nad gospodarką finansową Funduszu; 

9) kontrola wykonania planu finansowego Funduszu; 

10) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego Funduszu 

obejmujących  sprawozdania oddziałów wojewódzkich  i Centrali; 

11) przeprowadzanie okresowych kontroli oddziałów wojewódzkich w zakresie gospodarki 

finansowej; 

12) sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych z działalności Funduszu;  

13) przedstawianie Prezesowi Funduszu wniosków dotyczących: 

a. rozdysponowania nadwyżki przychodów nad kosztami w danym roku, 

b. rozdysponowania między oddziały wojewódzkie dodatkowych środków 

pochodzących z wyższych niż planowane przychodów; 

c. uruchamiania funduszu zapasowego, 

d. uruchamiania środków zgromadzonych w postaci rezerw, między innymi na 

sprawy sądowe, na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach UE, 

e. przeznaczenia rezerwy ogólnej; 
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14) monitorowanie bieżących przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 

przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

15) bieżąca kontrola stanu środków pozostających na rachunkach bankowych oddziałów 

wojewódzkich oraz bieżąca kontrola stanu zobowiązań oraz przygotowywanie wniosków 

o zasilanie oddziałów wojewódzkich w środki niezbędne do terminowego regulowania 

zobowiązań; 

16) gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu, w tym w szczególności dokonywanie 

lokat nadwyżek środków finansowych; 

17) nadzór nad sprawami związanymi z zaciąganiem i spłatą przez Fundusz kredytów oraz 

pożyczek bankowych; 

18) realizacja zadań związanych z wyliczeniem kosztu średniego w celu dokonywania rozliczeń 

z instytucjami właściwymi innych niż RP państw członkowskich UE i EOG. 

19) wycena świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o opisy świadczeń opracowane przez 

Departament Gospodarki Lekami, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz 

Departament do spraw Służb Mundurowych. 

 

 
§26. 

Biuro Księgowości  

 
Do zadań Biura Księgowości należy w szczególności: 

 

1) prowadzenie rachunkowości Centrali zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi 

w Funduszu zasadami; 

2) prowadzenie gospodarki finansowej Centrali na zasadach określonych w ustawach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o finansach 

publicznych; 

3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych; 

4) sporządzanie wymaganych przepisami deklaracji, informacji i sprawozdań dla instytucji 

państwowych; 

5) nadzór nad prowadzeniem w oddziałach wojewódzkich i Centrali rachunkowości i gospodarki 

finansowej na zasadach określonych w ustawach o rachunkowości, o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o finansach publicznych; 
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6) organizacja badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Funduszu; 

7) nadzór i koordynacja działalności oddziałów wojewódzkich w zakresie kontroli formalno - 

rachunkowej rachunków oraz innych dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń 

zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji; 

8) ustalanie i aktualizacja dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Funduszu; 

9) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego oraz Ministerstwem Zdrowia w zakresie finansowania ubezpieczeń 

zdrowotnych; 

10)  opracowywanie instrukcji obiegu dowodów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz  

kasowej; 

11) ogłaszanie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu. 

 

 

§27. 
Biuro Rady Funduszu 

 
Do zadań Biura Rady Funduszu należy w szczególności: 

 

1) prowadzenie obsługi organizacyjnej i biurowej Rady Funduszu; 

2) przygotowywanie posiedzeń i innych spotkań Rady Funduszu oraz zespołów Rady 

Funduszu; 

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Rady Funduszu; 

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady Funduszu; 

5) monitorowanie wykonania uchwał i stanowisk Rady Funduszu przyjętych na posiedzeniach 

Rady Funduszu; 

6) współpraca przy sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu. 

 

 

§28. 
Gabinet Prezesa Funduszu 

 
Do zakresu działania Gabinetu Prezesa Funduszu należy w szczególności: 

 

1) koordynacja współpracy z parlamentem, organami administracji rządowej, samorządu 

terytorialnego, samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych, związków 
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pracodawców oraz innych organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia, w tym 

prowadzenie centralnego rejestru spraw parlamentarnych: interpelacji, opinii i interwencji 

poselskich i senackich, przekazywanie ich, zgodnie z kompetencjami, właściwym komórkom 

organizacyjnym oraz nadzorowanie terminowości ich załatwiania; 

2) kontrola prawidłowości i terminowości  materiałów przedkładanych  Radzie Funduszu; 

3) rejestrowanie zaproszeń kierowanych do Prezesa Funduszu i udzielanie odpowiedzi; 

4) dekretowanie korespondencji kierowanej do Prezesa Funduszu; 

5) nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Prezesa 

Funduszu i Zastępców Prezesa. 

 

 

                                                                 §29. 
Biuro Organizacyjne  

 
Do zadań Biura Organizacyjnego należy w szczególności:  

 

1) koordynacja działań komórek organizacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich w zakresie 

zadań zleconych przez Prezesa Funduszu; 

2) nadzór nad terminową realizacją zarządzeń i poleceń Prezesa Funduszu; 

3) we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu przyjmowanie i opracowywanie 

korespondencji kierowanej do Prezesa Funduszu w zakresie ustalonym przez Prezesa 

Funduszu; 

4) koordynacja działań komórek organizacyjnych Centrali w zakresie współpracy z zagranicą 

z wyłączeniem zadań wynikających z przepisów o koordynacji;  

5) przedkładanie do podpisu projektów zarządzeń Prezesa Funduszu przygotowanych przez 

komórki organizacyjne oraz zapewnienie przestrzegania przyjętego trybu ich przedkładania 

do podpisu przez Prezesa Funduszu; 

6) przygotowywanie według dyspozycji Prezesa i dokumentowanie posiedzeń (spotkań) 

Kierownictwa Funduszu oraz Prezesa Funduszu z Zastępcami Prezesa Funduszu;  

7) opracowywanie propozycji zmian organizacyjnych i metodycznych usprawniających 

działalność Funduszu; 

8) sporządzanie projektu rocznego planu pracy Funduszu; 

9) koordynacja sporządzania projektów okresowych i rocznych sprawozdań z działalności 

Funduszu; 
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10) powoływanie i obsługa zespołów do wykonywania określonych zadań tworzonych spośród 

przedstawicieli nadzorowanych komórek organizacyjnych podporządkowanych właściwym 

Zastępcom Prezesa Funduszu; 

11) prowadzenie wykazu zespołów ekspertów, komisji i biegłych powołanych przez Prezesa 

Funduszu; 

12) przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie rejestrów 

i przechowywanie udzielonych przez Prezesa Funduszu pełnomocnictw i upoważnień; 

13) opracowywanie kwartalnych i rocznych planów kontroli wewnętrznych oraz przedstawianie 

ich do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu; 

14) przeprowadzanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Funduszu planowych kontroli, 

zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, oraz kontroli doraźnych, zleconych przez Prezesa 

Funduszu; 

15) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezesa Funduszu, oraz 

zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty; 

16) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

17) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli 

przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne uprawnione instytucje zewnętrzne; 

18) prowadzenie książki ewidencji kontroli oraz ewidencji dokumentacji z przeprowadzonych 

kontroli; 

19) nadzór merytoryczny nad komórkami kontroli wewnętrznej w oddziałach wojewódzkich; 

20) nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na skargi wpływające do Prezesa Funduszu 

dotyczące zakresu działania Funduszu, z wyłączeniem spraw należących do zakresu 

działania Rzecznika Praw Pacjenta; 

21) planowanie potrzeb kadrowych Funduszu i realizacja polityki kadrowej; 

22) dobór i zatrudnianie pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrali; 

23) opracowywanie projektów i inicjowanie zmian regulaminu pracy, oraz innych wewnętrznych 

regulacji dotyczących spraw pracowniczych; 

24) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej, wymaganej obowiązującymi 

przepisami, dokumentacji personalnej, a także komputerowego systemu baz danych 

kadrowych dotyczących aktualnych i byłych pracowników; 

25) prowadzenie i aktualizacja katalogu opisów stanowisk pracy i zakresów czynności 

pracowników; 
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26) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem uprawnień i udzielaniem urlopów 

wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych i bezpłatnych; 

27) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach pracowniczych; 

28) planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia 

pracowników Centrali i członków Rady Funduszu; 

29) koordynacja prac planistycznych w zakresie wynagrodzeń w Funduszu; 

30) opracowywanie wniosków i projektów decyzji dotyczących nagradzania oraz ustalanie 

uprawnień do gratyfikacji jubileuszowych pracowników; 

31) opracowywanie systemów motywacyjnych oraz propozycji zasad wynagradzania 

pracowników;  

32) administrowanie Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz obsługa organizacyjna 

i merytoryczna Komisji ds. Socjalnych, w tym przygotowywanie preliminarza wydatków 

socjalnych na dany rok kalendarzowy;  

33) opracowywanie i realizacja planu szkoleń pracowników Funduszu oraz nakładów 

finansowych na szkolenia, w oparciu o analizę bieżących i przewidywanych potrzeb 

szkoleniowych. 

 
 

§30. 
Biuro Prawne 

 
Do zadań Biura Prawnego należy w szczególności: 

 
1) wykonywanie obsługi prawnej organów Centrali Funduszu oraz komórek organizacyjnych 

Centrali;  

2) monitorowanie obowiązujących przepisów prawa i informowanie pozostałych komórek 

organizacyjnych Centrali o ich zmianach; 

3) udzielanie porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w zakresie obowiązujących przepisów 

prawa; 

4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym wzorów umów i projektów umów zawieranych 

przez Fundusz; 

5) informowanie kierownictwa Funduszu o stwierdzonych faktach naruszenia prawa oraz 

udzielanie wyjaśnień odnośnie do konsekwencji tych faktów i właściwego sposobu 

postępowania w celu usunięcia naruszeń prawa; 
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6) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, wynikających z odrębnych 

przepisów; 

7) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Prezesa Funduszu 

przedłożonych przez komórki i jednostki organizacyjne Funduszu;  

8) opiniowanie projektów zewnętrznych  aktów normatywnych; 

9) prowadzenie rejestrów i przechowywanie: 

a. zarządzeń Prezesa Funduszu, 

b. decyzji i postanowień Prezesa Funduszu, 

c. spraw sądowych. 

10) informowanie komórek organizacyjnych Centrali o wydanych przez Prezesa Funduszu 

wewnętrznych aktach normatywnych; 

11) opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień; 

12) reprezentowanie Funduszu w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi 

organami; 

13) sporządzanie pism procesowych; 

14) współpraca z dyrektorami oddziałów wojewódzkich w zakresie obsługi prawnej Funduszu;  

15) uzgadnianie z radcami prawnymi zatrudnionymi w oddziałach wojewódzkich, jednolitej 

wykładni przepisów prawa w obszarze ustawowej działalności Funduszu; 

 

§31. 
Biuro Współpracy Międzynarodowej  

 
Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:  

 

1) współpraca z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw 

zdrowia i z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie 

regulowania zasad udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych w konwencjach, 

umowach i porozumieniach międzynarodowych;  

2) pełnienie funkcji  instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji;  

3) koordynacja i monitorowanie systemu rozliczeń pomiędzy Funduszem (instytucją właściwą) 

a instytucjami właściwymi innych Krajów Członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, zwanych dalej Krajami Członkowskimi;  

4) przesyłanie zestawień kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych do właściwych instytucji 

w celu ich prawidłowego rozliczania;  
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5) współpraca z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie zbierania 

i przetwarzania danych o osobach korzystających ze świadczeń zdrowotnych na podstawie 

przepisów o koordynacji oraz udzielonych im świadczeniach;  

6) współpraca z Komisją Administracyjną oraz innymi instytucjami uczestniczącymi 

w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;  

7) monitorowanie warunków i zasad leczenia w innych Krajach Członkowskich; 

8) opracowywanie wytycznych do stosowania przepisów wspólnotowych; 

9) monitorowanie ruchu pacjentów – informacje o rodzaju udzielonych świadczeń z podziałem 

na grupy uprawnionych; 

16) współpraca przy opracowywaniu  zasad wydawania osobom ubezpieczonym w Funduszu 

zaświadczeń o prawie  do świadczeń zdrowotnych (formularze serii E – 100); 

17) współpraca przy opracowywaniu zasad wydawania przez oddziały wojewódzkie 

poświadczeń osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów 

o koordynacji, potwierdzających prawo tych osób do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 

z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§32. 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 

 
Do zadań Biura Informacji i Komunikacji Społecznej należy w szczególności: 

 

1) zapewnienie informacji zewnętrznej o funkcjonowaniu i działaniach Funduszu, zgodnie 

z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

2) przekazywanie informacji dla środków społecznego przekazu o funkcjonowaniu i działaniach 

Funduszu; 

3) monitoring środków społecznego przekazu i archiwizacja tematyczna informacji dotyczących 

Funduszu; 

4) przygotowywanie codziennego przeglądu prasy i mediów elektronicznych w zakresie 

tematycznym, dotyczącym systemu ubezpieczenia zdrowotnego, oraz analiz treści informacji 

w mediach; 

5) przygotowywanie konferencji prasowych; 

6) zarządzanie i redakcja serwisu informacyjnego internetowego i intranetowego Funduszu, 

w tym redakcja strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu; 
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7) opracowywanie i wydawanie Biuletynu Funduszu na podstawie materiałów dostarczonych 

przez komórki i jednostki organizacyjne; 

8) opracowywanie i redagowanie innych materiałów do druku (broszury, ulotki) dla 

świadczeniodawców i świadczeniobiorców. 

 
 

§33. 
Biuro Informatyki 

 

Do zadań Biura Informatyki należy tworzenie i wdrażanie oraz rozwój i eksploatacja systemów 

teleinformatycznych Funduszu zgodnie z wymaganiami prawa i formalnie określonymi 

potrzebami informacyjnymi, a w szczególności: 

 

1) współpraca z właściwymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie 

przygotowywania formalnych specyfikacji potrzeb informacyjnych do realizacji przez systemy 

teleinformatyczne; 

2) przygotowywanie koncepcji, strategii i programów informatyzacji działalności Funduszu we 

współpracy z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi; 

3) zarządzanie od strony technicznej realizacją przedsięwzięć (projektów) informatycznych 

w skali Funduszu wynikających z programów informatyzacji, umów zawartych przez 

Fundusz lub na jego rzecz; 

4) koordynacja działalności oraz nadzór i wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych 

oddziałów Funduszu właściwych do spraw informatyki; 

5) zarządzanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi obsługującymi Centralę 

Funduszu i centralne przetwarzanie danych na rzecz oddziałów Funduszu, w tym 

prowadzenie ich dokumentacji; 

6) administrowanie techniczne centralnymi bazami danych (rejestrami, słownikami); 

7) administrowanie lokalną siecią informatyczną (LAN) Centrali Funduszu i rozległą (WAN) 

Funduszu; 

8) udzielanie wsparcia technicznego pracownikom Centrali Funduszu w zakresie prawidłowego 

użytkowania sprzętu i oprogramowania komputerowego; 

9) współpraca z Biurem Administracyjno-Gospodarczym, we wdrażaniu rozwiązań 

technicznych systemu łączności telefonicznej stacjonarnej i mobilnej; 
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10) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, ochrony i poufności systemów 

teleinformatycznych Centrali Funduszu i sieci rozległej Funduszu; 

11) przygotowywanie planów inwestycyjnych w zakresie informatyki, we współpracy z Biurem 

Administracyjno-Gospodarczym i Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, a w tym 

opiniowanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym projektów takich planów 

przygotowanych przez oddziały Funduszu; 

12) przygotowywanie i prowadzenie, we współpracy z Biurem Administracyjno-Gospodarczym 

i Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w zakresie informatyki; 

13) ewidencjonowanie, we współpracy z Biurem Administracyjno-Gospodarczym i Biurem 

Księgowości, sprzętu i licencji oprogramowania Centrali oraz licencji korporacyjnych 

Funduszu; 

14) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Funduszu w zakresie realizacji 

polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych; 

15) współpraca techniczna z Ministerstwem właściwym ds. informatyzacji, Ministerstwem 

właściwym ds. zdrowia lub jego jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawem 

określonych przedsięwzięć (projektów) informatycznych, w szczególności standardów 

elektronicznej wymiany danych; 

16) współpraca techniczna z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym 

odbiór danych przesyłanych w formie elektronicznej w celu zasilenia właściwych centralnych 

baz danych; 

17) współpraca techniczna z Komisją Techniczną ds. Przetwarzania Danych przy Komisji 

Administracyjnej ds. Pracowników Migrujących Unii Europejskiej w Brukseli.  

 
 
 

§34. 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

 
Do zadań Biura Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:  

 

1) administrowanie składnikami majątku Centrali (nieruchomości, środki trwałe, wyposażenie, 

gospodarka materiałowa); 
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2) nadzór nad opracowaniem rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Funduszu 

w podziale na oddziały wojewódzkie i Centralę; 

3) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych;  

4)  opracowywanie planów inwestycji i remontów oraz ich realizacja w Centrali;  

5)  wykonywanie zadań w zakresie eksploatacji i konserwacji infrastruktury oraz wyposażenia 

technicznego Centrali;  

6) gospodarka transportowa w Centrali;  

7)  prowadzenie archiwum zakładowego w Centrali i nadzór nad prowadzeniem archiwów 

w oddziałach wojewódzkich;  

8) prowadzenie kancelarii ogólnej Centrali;  

9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej Centrali; 

10) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

11)  sprawowanie nadzoru nad działalnością oddziałów wojewódzkich odpowiednio do zakresu 

posiadanych kompetencji i wykonywanych zadań merytorycznych. 

 

 

§35. 
Audytor Wewnętrzny 

 
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności: 

 

1) zapewnienie realizacji w Funduszu przepisów dotyczących audytu wewnętrznego 

w jednostkach sektora finansów publicznych ; 

2) sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu i Głównemu Inspektorowi Audytu 

Wewnętrznego rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz sprawozdania 

z wykonania planu audytu za rok poprzedni; 

3) przeprowadzanie zadań audytowych w Centrali; 

4) koordynowanie zadań wykonywanych przez audytorów wewnętrznych w oddziałach 

wojewódzkich; 

5) kontrola przestrzegania przez komórki organizacyjne Funduszu obowiązujących procedur. 

 

 

 

 27



 

§36. 
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

 
1. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy: 

1)  zapewnienie przestrzegania w Funduszu przepisów o ochronie informacji niejawnych 

zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 

11, poz. 95 z późn. zm.). 

2. Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega: 

1) Kancelaria Tajna, do zadań której należy w szczególności koordynacja obiegu 

dokumentów niejawnych w Centrali, wykonywanie dokumentów niejawnych 

w specjalizowanym systemie teleinformatycznym oraz nadzór merytoryczny nad 

funkcjonowaniem Kancelarii Tajnych w oddziałach wojewódzkich; 

2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych 

osobowych Funduszu oraz nadzór merytoryczny nad administratorami bezpieczeństwa 

informacji oddziałów wojewódzkich. 

 
 

§37. 
Rzecznik Praw Pacjenta 

 
Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy w szczególności: 

 

1) analiza przestrzegania praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

i przedstawianie wniosków w tym zakresie Prezesowi Funduszu;  

2) analizę skarg i wniosków zgłaszanych do Funduszu dotyczących świadczeń zdrowotnych;  

3) współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz z organizacjami rządowymi, 

działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta; 

4) koordynacja i nadzór merytoryczny na pracą Biur Rzecznika Praw Pacjenta w oddziałach 

wojewódzkich.  
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§38. 
 

Obieg dokumentów finansowo-księgowych i obieg korespondencji regulują odrębne przepisy 

wewnętrzne Funduszu. 

§39. 
 

Pracownicy Funduszu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem  

i stosowania się do jego postanowień.  
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