DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r.
Poz. 1497

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA ZDRO WIA 1)
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020 i 2338) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Prezes Funduszu realizuje zadania należące do zakresu jego działania przy pomocy:

2)

1)

komórek organizacyjnych Centrali Funduszu;

2)

oddziałów wojewódzkich Funduszu.”;

w § 4:
a)

w ust. 1:
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

Biuro Spraw Pracowniczych;”,

– uchyla się pkt 16 i 17,
– pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) Departament Obsługi Klientów;”,
– uchyla się pkt 23 i 24,
– w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:
„25) Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.”,
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W celu zapewnienia koordynacji realizacji działań oraz doradztwa w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Prezes Funduszu może ustanowić Pełnomocników.
4. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 3, podlegają bezpośrednio Prezesowi Funduszu.”;

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. poz. 1470).
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w § 6:
a)

w ust. 3:
– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1)

Zespół Komunikacji Społecznej;

2)

Wydział Spraw Pracowniczych;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

Wydział Prawny;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

Wydział Obsługi Klientów;”,

– uchyla się pkt 14, 15 i 17,
– w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19–21 w brzmieniu:
„19) Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania;
20)

Zespół Kontroli Wewnętrznej;

21)

Zespół Profilaktyki Zdrowotnej.”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)
c)

punkty obsługi klientów;”,

ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Punkty obsługi klientów tworzy i znosi dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, za zgodą Prezesa
Funduszu.”;

4)

w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz
w strukturach placówek terenowych, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 i 3, mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.”;

5)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Szczegółową organizację oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.
2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w centrach usług wspólnych sprawują dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, właściwych dla danej sprawy.
3. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w punktach obsługi klientów sprawuje dyrektor Departamentu
Obsługi Klientów.”.

§ 2. Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do
dnia 30 września 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

