
 

 

ZARZĄDZENIE NR 28 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)  

z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 295) w związku z art. 23 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej 

służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 

2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 53 oraz z 2017 r. poz. 25) 

w załączniku ,,STATUT Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji” § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Wykonując swoje zadania Centrum MSWiA współpracuje w szczególności 

z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi oraz z innymi podmiotami leczniczymi, 

Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, instytutami 

badawczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami 

organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi. 

2. Centrum MSWiA, współpracując z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności może udostępniać wyroby medyczne. 

3. Centrum MSWiA obowiązane jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom leczniczym utworzonym przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży  

 

                                                      
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 35
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