
 

 

 

 

    

 

REGULAMIN PRACY PREZYDIUM „KOALICJI NA RZECZ LECZENIA ASTMY” 
 

§ 1 
Koalicja na rzecz Leczenia Astmy 

 
„Koalicja na rzecz Leczenia Astmy” to otwarta, niezależna inicjatywa środowisk klinicystów, pacjentów 
oraz ekspertów zdrowia publicznego o charakterze niepromocyjnym (dalej jako: „Koalicja”). 
 

§ 2 
Skład Prezydium 

 
Pracami Koalicji kieruje Prezydium, składające się z następujących osób: 

a. Przewodniczącego, będącego osobą fizyczną, powoływanego przez Lidera Koalicji – Polskie 

Towarzystwo Alergologiczne;  

b. Przedstawicieli PTA jako Lidera Koalicji; 

c. Pełniących funkcję konsultantów krajowych w dziedzinach alergologii, medyny rodzinnej i 

chorób płuc, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Prezydium przez Lidera Koalicji i wyrażą 

wolę przystąpienia do Prezydium Koalicji; 

d. Ekspertów w obszarze systemu ochrony zdrowia, w tym reprezentantów Instytutu Zarządzenia 

w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz innych ekspertów zaproszonych do udziału w 

Prezydium przez Lidera Koalicji, którzy wyrażą wolę przystąpienia do Prezydium Koalicji;  

e. Środowiska pacjentów, reprezentowanego przez Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę 

Alergię i POChP oraz inne podmioty zaproszone do udziału w Prezydium przez Lidera Koalicji, 

które wyrażą wolę przystąpienia do Prezydium Koalicji. 

§ 3 

Zadania Prezydium 

 

Do zadań Prezydium należy: 
a. Definiowanie krótko- i długoterminowych priorytetów Koalicji; 

b. Definiowanie projektów realizujących priorytety Koalicji oraz wyznaczanie z grona 

członków Prezydium przewodniczących grup roboczych do realizacji projektów.  

c. Uczestniczenie w dialogu z interesariuszami zewnętrznymi, w tym ze stroną publiczną, 

na temat realizowanych przez Koalicję priorytetów i projektów. 

d. Ewaluacja aktywności Koalicji, realizowanych przez nią priorytetów i projektów.  

§ 4 
Zadania członków Prezydium 

 
1. Do zadań Lidera Koalicji należą: 

a. Koordynowanie zewnętrznego wsparcia sponsorskiego dla realizacji priorytetów i 

projektów przez Koalicję; 

b. Zapewnienie zaplecza organizacyjno-logistycznego dla działań Koalicji oraz Prezydium; 

c. Nadzór nad pracami organów powołanych do wspierania działań Koalicji; 



 

 

 

 

    

 

d. Alokowanie środków finansowych pochodzących ze wsparcia sponsorskiego Koalicji na 

zdefiniowane przez Prezydium priorytety i projekty; 

e. Powoływanie grup roboczych dedykowanych do realizacji projektów zdefiniowanych 

przez Prezydium Koalicji. 

2. Do zadań Przewodniczącego Koalicji należy: 

a. Zwoływanie spotkań Prezydium Koalicji, ustalanie agendy spotkań oraz prowadzenie 

spotkań Prezydium Koalicji; 

b. Animowanie prac Koalicji na rzecz realizacji priorytetów i projektów Koalicji, w tym w 

szczególności nadzór nad terminowością realizacji projektów Koalicji zgodnie z 

założonym harmonogramem oraz sygnalizowanie ryzyk niepowodzenia projektów 

Koalicji.  

c. Reprezentowanie Koalicji w inicjatywach krajowych i międzynarodowych spójnych z 

priorytetami Koalicji określonymi przez Prezydium. 

3. Do zadań konsultantów krajowych, ekspertów systemowych i reprezentacji środowiska 

pacjenckiego należą: 

a. Kontrybuowanie swoją wiedzą i doświadczeniem w prace Prezydium Koalicji, w 

szczególności poprzez uczestniczenie w spotkaniach Prezydium, uczestniczenie 

spotkaniach Koalicji z interesariuszami zewnętrznymi (na zaproszenie Lidera lub 

Przewodniczącego Koalicji), aktywne uczestnictwo w pracach grup roboczych 

powołanych do realizacji projektów Koalicji (zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez 

Prezydium), promowanie działań Koalicji w innych gremiach.  

§ 5 
Zgromadzenia Prezydium 

 
1. Zgromadzenia Prezydium zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie niedyspozycji 

Przewodniczącego, przez Lidera Koalicji.  

2. Zwykłe zgromadzenia Prezydium odbywają się raz na kwartał roku kalendarzowego. 

3. Zgromadzenia ad hoc Prezydium odbywają się z częstotliwością uzasadnioną koniecznością 

przedyskutowania bieżących tematów Koalicji. 

4. Zgromadzenia Prezydium mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub online, za 

pośrednictwem platformy wskazanej przez Lidera Koalicji. 

5. Przewodniczący lub Lider Koalicji wyznacza termin zwykłego zgromadzenia Koalicji z minimum 

2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zgromadzenia ad hoc Prezydium mogą być wyznaczone z 

wyprzedzeniem krótszym aniżeli 2-tygodnie. 

6. Przewodniczący lub Lider Koalicji poinformuje członków Prezydium o wyznaczonym terminie 

zgromadzenia na adres mailowy wskazany przez nich do kontaktu. 

7. W terminie 7 dni przed zgromadzeniem zwykłym Prezydium Przewodniczący lub Lider Koalicji 

poinformuje członków Prezydium o agendzie zgromadzenia. Członkowie Prezydium mają prawo 

składać uwagi do agendy zgromadzenia na 3 dni przed jego terminem. Uwagi składane są w 

formie mailowej na adres zapraszającego na zgromadzenie. 

8. Przewodniczący Koalicji lub w razie jego niedyspozycji Lider Koalicji prowadzi zgromadzenia 

Prezydium, czuwa nad porządkiem obrad, koordynuje sporządzenie protokołu ze zgromadzenia 

Prezydium oraz jego udostępnienie.  



 

 

 

 

    

 

9. Decyzje podejmowane na zgromadzeniu Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma Lider Koalicji. 

10. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to podyktowane efektywnością prac Prezydium, decyzje 

mogą być podejmowane w trybie obiegowym, mailowo, z uwzględnieniem większości 

wskazanych w ust. 9 Regulaminu. 

§ 6 
Status członka Prezydium 

 
1. Warunkami objęcia statusu członka Prezydium przez podmioty i osoby wskazane w §2 lit. c-e 

Regulaminu są: 

a. Wystosowanie zaproszenia do udziału w Prezydium przez Lidera Koalicji (w formie 

mailowej lub pisemnej); 

b. Zaakceptowanie Deklaracji Koalicji na rzecz Leczenia Astmy (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), zaproszenia do udziału w Prezydium oraz niniejszego Regulaminu prac 

Prezydium (w formie mailowej lub pisemnej). 

2. Utrata statusu członka Prezydium następuje w następujących okolicznościach: 

a. Zmiana profilu działalności podmiotu bądź osoby lub podjęcie przez podmiot/osobę 

dodatkowych aktywności uniemożliwiających pogodzenie członkostwa Prezydium, w 

szczególności zapewnienie niezależności oraz transparentności działania Koalicji z tymi 

innymi aktywnościami oraz podjęcie decyzji w tym przedmiocie przez Lidera Koalicji; 

b. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Prezydium; 

c. Wycofanie poparcia dla Deklaracji Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. 

§ 7 
Sprawozdania roczne z prac Prezydium 

 
1. Na pierwszym zgromadzeniu zwykłym Prezydium w danym roku kalendarzowym, Przewodniczący 

przedstawia Prezydium sprawozdanie z aktywności Koalicji w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Członkowie Prezydium mają prawo zgłaszać swoje uwagi i komentarze do sprawozdania, oraz 

sugerować usprawnienia w sposobach działania Koalicji. 

§ 8 
Zmiany Regulaminu 

 
1. Lider Koalicji ma prawo wprowadzania zmian do Regulaminu Prezydium. 

2. Lider Koalicji przedstawia Prezydium propozycję zmian Regulaminu podczas zgromadzenia lub w 

trybie obiegowym. Członkowie Prezydium mają prawo wypowiedzieć swój pogląd w przedmiocie 

proponowanych zmian Regulaminu. 

3. Lider Koalicji wyznacza Członkom Prezydium minimum 14 dni na zaakceptowanie zmian w 

Regulaminie. Brak akceptacji ze strony Członka Prezydium oznacza rezygnację z pełnienia funkcji 

Członka Prezydium. 


