DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, dnia 1 września 2022 r.

Podpisany przez:
Beata Zmyslowska

Poz. 96

Data: 01.09.2022 07:55:08

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 633, 655, 974 i 1079) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej
służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974) 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 Szczecinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 39,
z 2014 r. poz. 19, z 2017 r. poz. 39 oraz z 2018 r. poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest: województwo zachodniopomorskie, z tym że
dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników, preparatyki
oraz wydawania krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty
krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty
lecznicze.”;
3) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności
w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami
w tym zakresie;”;
4) w § 7 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 1;
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;”;
c) po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:
„16a) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
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16b) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;”;
5) w § 8 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez firmę audytorską w sytuacji, gdy
Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości.
6. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia
Adam Niedzielski

