Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r.
Poz. 245
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 60/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie nadaje się statut w brzmieniu określonym
w załączniku do zarządzenia2).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.
Niniejszy statut został poprzedzony statutem, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 9/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 41), który traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia Nr 60/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 lipca 2012 r. (poz. 245)

STATUT
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Warszawie, utworzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa (Dz. U. Nr 243, poz. 2433), zwane dalej Wojskowym Centrum, jest
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”,
oraz jednostką organizacyjną publicznej służby krwi w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)).
2. Wojskowe Centrum jest kontynuatorem dorobku i tradycji wojskowej służby krwi.
3. Wojskowe Centrum podlega obowiązkowi uzyskania:
1) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
wojewodę właściwego dla siedziby Wojskowego Centrum;
2) akredytacji Ministra Zdrowia - w odniesieniu do pobierania krwi i oddzielania jej
składników;
3) zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego - w odniesieniu do pobierania krwi
w celu wytwarzania produktów krwiopochodnych.
4. Wojskowe Centrum uzyskało osobowość prawną po wpisie do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Wojskowe Centrum używa nazwy „Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”
6. Wojskowe Centrum może używać nazwy skróconej: „WCKiK SPZOZ”.
7. Wojskowe Centrum posiada osobowość prawną.
8. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Wojskowego Centrum oraz nadzór nad jego
działalnością wykonuje Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby
Zdrowia Wojska Polskiego, w imieniu Ministra Obrony Narodowej.
9. Siedzibą Wojskowego Centrum jest miasto Warszawa.
10. Obszarem działania Wojskowego Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382,
2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2)

§ 2.
Wojskowe Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.3));
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.4));
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z późn. zm.5));
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.6));
7) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z późn. zm.7));
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.8));
9) ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.9));
10) ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 190, poz. 1474);
11) przepisów wydanych w wykonaniu powyższych ustaw oraz innych przepisów dotyczących
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i odatkowych;
12) niniejszego statutu.
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112,
poz. 654.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291,
poz. 1707.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r.
Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374,
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363,
Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203
oraz
z 2012 r. poz. 123 i 476.
7)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005
r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011
r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127,
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016
i Nr 236, poz. 1396.

Rozdział II
Cele i zadania Wojskowego Centrum
§ 3.
Celem Wojskowego Centrum jest pobieranie krwi ludzkiej, oddzielanie jej składników,
przechowywanie i obrót, a podstawowymi zadaniami są:
1) gromadzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych krwi i jej składników oraz środków
materiałowych do pozyskiwania krwi i jej opracowania, niezbędnych do realizacji zadań
mobilizacyjnych resortu obrony narodowej;
2) przedstawianie Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefowi Służby Zdrowia
Wojska Polskiego w ustalonym trybie, informacji o poziomie zabezpieczenia zapasu krwi
i jej składników przechowywanych w celach mobilizacyjnych;
3) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa
poprzez wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz
zaopatrzenia w krew i jej składniki, w szczególności jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej, jednostek wojsk sojuszniczych w ramach wsparcia państwa gospodarza
oraz

wojskowych

delegacji

zagranicznych

w

ramach

planowego

zabezpieczenia

medycznego;
4) realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie i na zasadach
określonych zawartymi umowami;
5) kontrolowanie i ocenianie krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej;
6) szkolenie rezerw osobowych dla potrzeb wojskowej służby zdrowia w zakresie pobierania
krwi;
7) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających
zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymogów
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
§ 4.
1. Do zadań Wojskowego Centrum jako jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi należy
w szczególności:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających
krew w Wojskowym Centrum;
3) pobieranie krwi i jej składników oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
4) oddzielanie, gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej
składników;

5) propagowanie

honorowego

współdziałaniu

z

Polskim

krwiodawstwa
Czerwonym

i

pozyskiwanie

Krzyżem

i

dawców

jednostkami

krwi

we

organizacji

pozarządowych;
6) zaopatrywanie zakładów leczniczych w krew i jej składniki;
7) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
8) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
10) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
12) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
13) podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

kadry

kierowniczej

oraz

pozostałych

pracowników Wojskowego Centrum;
14) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
2. Do zadań Wojskowego Centrum jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych;
2) zawieranie umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych.
3. Do zadań zleconych Wojskowego Centrum należy w szczególności:
1) przygotowanie i utrzymywanie w Stałej Gotowości Bojowej sił i środków do realizacji
zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem
zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (w tym: utrzymywanie
personelu i pracowników wojska oraz bazy i infrastruktury mobilizacyjnej niezbędnej
do realizacji zadań);
2) organizacja

ochrony

obiektów

w

części

dotyczącej

realizowanych

zadań

mobilizacyjnych;
3) przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił
i środków do wykonywania zadań mobilizacyjnych;
4) realizacja zadań związanych ze sprawdzaniem, konserwacją, naprawą i legalizacją
sprzętu medycznego utrzymywanego na ZW i ZN (wchodzący w skład zapasu użytku
bieżącego).
4. Wojskowe Centrum może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie
ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu
terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 5.
Wojskowe Centrum może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu
medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 6.
Wojskowe Centrum może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność
lecznicza. Prowadzenie tej działalności nie może ograniczać zadań własnych Wojskowego
Centrum oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.
§ 7.
Wojskowe Centrum, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których
mowa w § 3 - 6:
1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego
lub instytucji do tego uprawnionych;
2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród pacjentów i personelu Wojskowego Centrum;
3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
§ 8.
Wojskowe Centrum może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.
§ 9.
Wykonując swoje zadania, Wojskowe Centrum współpracuje w szczególności z innymi
jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, podmiotami leczniczymi utworzonymi
przez Ministra Obrony Narodowej oraz innymi podmiotami leczniczymi, Polskim Czerwonym
Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, jednostkami naukowo-badawczymi,
stacjami

sanitarno-epidemiologicznymi,

organizacjami

społecznymi,

stowarzyszeniami

i fundacjami.
Rozdział III
Organy Wojskowego Centrum i ich kompetencje
§ 10.
1. Działalnością Wojskowego Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania
Wojskowego Centrum oraz realizacji jego zadań statutowych i ponosi za nie
odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Wojskowym Centrum.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich żołnierzy zawodowych pełniących służbę na
stanowiskach służbowych w Wojskowym Centrum.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób
funkcyjnych.
6. Dyrektor kieruje Wojskowym Centrum przy pomocy:
1) zastępców;
2) głównego księgowego;
3) kierowników komórek organizacyjnych;
4) innych osób funkcyjnych.
7. Terenową stacją Wojskowego Centrum kieruje Kierownik.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Wojskowego Centrum
§ 11.
1.

W skład Wojskowego Centrum wchodzą :
1) dyrekcja;
2) dział finansowo-księgowy;
3) dział administracyjno-logistyczny;
4) samodzielna sekcja mobilizacyjno-kadrowa;
5) dział pobierania krwi i jej składników;
6) dział immunologii transfuzjologicznej;
7) dział badań czynników zakaźnych przenoszonych przez krew;
8) dział preparatyki krwi;
9) dział zapewnienia jakości;
10) inne komórki organizacyjne;
11) terenowe stacje w: Bydgoszczy, Ełku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Szczecinie
i Wrocławiu.
§ 12.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi
Wojskowego Centrum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Wojskowego Centrum.
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej
§ 13.
1. Gospodarka finansowa Wojskowego Centrum prowadzona jest na zasadach przewidzianych
dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.

2. Wojskowe Centrum pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych
środków i uzyskanych przychodów.
3. Podstawą gospodarki Wojskowego Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
4. Wojskowe Centrum samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz
majątkiem własnym.
§ 14.
1. Działalność Wojskowego Centrum dofinansowywana jest z budżetu państwa, z części
będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej w zakresie określonym w art. 23 ust. 4
pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi.
2. Wojskowe Centrum może uzyskiwać środki finansowe również z:
1) prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej;
2) tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego;
3) budżetu państwa na podstawie umów zawartych z Ministrem Obrony Narodowej na
wykonanie określonych zadań;
4) realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;
5) odpłatnej działalności leczniczej.
§ 15.
Wojskowe Centrum może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) pokrycie ujemnego wyniku finansowego;
2) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;
3) remonty, modernizacje i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż
wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
6) realizację programów wieloletnich;
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne i innych osób zatrudnionych w Wojskowym Centrum.
§ 16.
Zasady uzyskiwania przez Wojskowe Centrum środków finansowych na realizację zadań
w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 17.
Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.

