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Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb powo∏ywania cz∏onków Rady Akredytacyjnej,
zwanej dalej „Radà”;

2) szczegó∏owe zadania Rady.

§ 2. 1. W celu powo∏ania cz∏onków Rady, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej
„ustawà”, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia za-
mieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nach podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia oraz w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim
og∏oszenie o przystàpieniu do wy∏aniania kandyda-
tów na cz∏onków Rady.

2. W celu powo∏ania cz∏onków Rady, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, minister w∏aÊci-
wy do spraw zdrowia informuje na piÊmie Ministra
Obrony Narodowej oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych o przystàpieniu do wy∏aniania
kandydatów na cz∏onków Rady.

3. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 usta-
wy, zg∏aszajà kandydatów na cz∏onków Rady w termi-
nie 14 dni odpowiednio od dnia ukazania si´ og∏osze-
nia, o którym mowa w ust. 1, lub otrzymania informa-
cji, o której mowa w ust. 2.

4. Zg∏oszenie kandydata zawiera:

1) wskazanie podmiotu zg∏aszajàcego;

2) dane osobowe kandydata na cz∏onka Rady:

a) imi´ i nazwisko,

b) wykszta∏cenie,

c) tytu∏ naukowy, o ile posiada;

3) opis doÊwiadczenia zwiàzanego z dzia∏aniem na
rzecz poprawy jakoÊci w zakresie udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych i funkcjonowania pod-
miotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych;

4) uzasadnienie zg∏oszenia kandydata;

5) oÊwiadczenie kandydata o wyra˝eniu zgody na
kandydowanie.

5. List´ kandydatów na cz∏onków Rady zawierajàcà
dane i informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2—4,
zamieszcza si´ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach podmiotowych ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia, w celu poddania opiniowaniu.

6. Opinie na temat kandydatów zg∏asza si´ na piÊ-
mie w terminie 14 dni od dnia ukazania si´ listy kan-
dydatów, o której mowa w ust. 5.

7. Na podstawie informacji zawartych w zg∏oszeniu
oraz opinii, o których mowa w ust. 6, minister w∏aÊ-
ciwy do spraw zdrowia dokonuje oceny kandydatów
i powo∏uje cz∏onków Rady.

8. W sk∏ad Rady minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia powo∏uje po jednym przedstawicielu ka˝dego
z samorzàdów zawodów medycznych, o których mo-
wa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, który zg∏osi kandyda-
ta na cz∏onka Rady.

§ 3. Do szczegó∏owych zadaƒ Rady nale˝y:
1) wspó∏dzia∏anie z oÊrodkiem akredytacyjnym oraz

ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia przy two-
rzeniu standardów akredytacyjnych;

2) podejmowanie uchwa∏ w sprawie przekazania mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia rekomen-
dacji w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia
akredytacji podmiotowi udzielajàcemu Êwiadczeƒ
zdrowotnych;

3) wspó∏praca z podmiotami krajowymi i zagranicz-
nymi w podejmowaniu dzia∏aƒ na rzecz poprawy
jakoÊci w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych i funkcjonowania podmiotów udzielajàcych
Êwiadczeƒ zdrowotnych;

4) propagowanie idei akredytacji.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie Rady Akredytacyjnej

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
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