
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 marca 2022 r. 

Poz. 591 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Fundu-

szowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji;”, 

b) uchyla się pkt 19, 

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) Departament Obsługi Klientów i Profilaktyki;”; 

2) w § 6 w ust. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji;”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki;”, 

c) uchyla się pkt 21. 

§ 2. Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów orga-

nizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na pod-

stawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do 

dnia 1 maja 2022 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 

2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526 i 583. 
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