
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

  

z dnia 11 września 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Krakowie 

Na podstawie art. 42 ust. 1  i 4  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 217) w związku z art. 23 ust. 3  pkt 2  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

(Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 43):  

1) w § 4:  

a) pkt 2  otrzymuje brzmienie:  

„2) wykonywanie badań konsultacyjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej;”, 

b) po pkt 2  dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) oddzielanie i otrzymywanie składników krwi;”; 

2) w § 8  po ust. 2  dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Regionalne Centrum prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:  

1) wynajmu pomieszczeń;  

2) usług laboratoryjnych;  

3) przygotowywania materiałów do celów naukowo-badawczych;  

4) dystrybucji druków i publikacji związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem;  

5) organizowania konferencji, szkoleń i prelekcji.”. 

                                                      
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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382,  

    z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz 

    z 2012 r. poz. 742 i 908. 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

MINISTER ZDROWIA 

Bartosz Arłukowicz 
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