DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Ciężki

Poz. 35

Data: 2015-07-29 15:31:06

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 lipca 2015 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. z 2013 r. poz. 885, 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, z 2012 r. poz. 7 oraz z 2013 r. poz. 19) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) realizacja zadań związanych z programami polityki zdrowotnej z zakresu krwiodawstwa
i krwiolecznictwa;”,
b) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydział Programowania, Analiz i Programów Polityki Zdrowotnej;”;
2) w załączniku nr 2:
a) w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydział Programowania, Analiz i Programów Polityki Zdrowotnej.”,
b) w § 5:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Wydziału Programowania, Analiz i Programów Polityki Zdrowotnej należy:”,
- pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) obsługa merytoryczna i wstępna obsługa finansowa programów polityki zdrowotnej z zakresu
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zatwierdzonych do realizacji przez ministra właściwego do
spraw zdrowia;

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. poz. 1268).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r.
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
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12) bieżące monitorowanie stanu realizacji
krwiodawstwa i krwiolecznictwa;”,
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- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) weryfikacja założeń programów polityki zdrowotnej pod kątem farmako-ekonomicznym;”,
c) w § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) 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. Do zadań związanych z programami zdrowotnymi z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
realizowanymi przez Narodowe Centrum Krwi w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491) stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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