ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA[1])
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) ) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 60 oraz z 2012 r. poz. 7) w załączniku nr 1 w § 2 pkt 16 otrzymuje
brzmienie:
„16) wykonywanie zadań określonych w § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U.
poz. 741).”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia
Uzasadnienie
Narodowe Centrum Krwi, zwane dalej „NCK”, będące państwową jednostką budżetową
funkcjonuje na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 60. oraz z 2012 r. poz. 7).
Potrzeba wydania przedmiotowego zarządzenia podyktowana jest wejściem w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741), które zastąpiło dotychczas obowiązujące
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 oraz z 2009
r. Nr 202, poz. 1555) . Wobec powyższego niniejszy projekt zmienia brzmienie pkt 16 w § 2 statutu
NCK stanowiącego załącznik nr 1 do ww. zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie NCK, w którym
określono jedno z zadań NCK, poprzez wskazanie, iż przedmiotem działalności niniejszego
podmiotu jest wykonywanie zadań uregulowanych w wyżej przytoczonym rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r., tj. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie
przewidzianym przez powyższe rozporządzenie.
Z uwagi na fakt, iż wprowadzana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny, nie będzie się ona
wiązała z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków przez NCK, ani też z koniecznością
zatrudnienia dodatkowych pracowników, czy też rozwiązania istniejących stosunków pracy.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), jeżeli
ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może
być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. W przypadku projektowanego zarządzenia
zachodzi potrzeba jego wejścia w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra
Zdrowia, z uwagi na konieczność dostosowania statutu NCK do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa. Jednocześnie należy podkreślić, iż takie rozwiązanie nie narusza zasad
demokratycznego państwa prawnego, ponieważ nie kreuje praw i obowiązków dla obywateli.

Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz nie będzie miało bezpośredniego wpływu na
rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

[1] Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
)

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.
1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456,
poz. 1530 i poz. 1548.
)

