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2160
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 wrzeÊnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju
obszarów wiejskich
kietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
producent rolny, któremu przyznano p∏atnoÊç, realizuje program rolnoÊrodowiskowy w zakresie tego pakietu od dnia 1 listopada 2004 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386,
Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809) po § 19 dodaje si´
§ 19a w brzmieniu:

2. Plan dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej dotyczàcy pakietu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 2, mo˝e byç opracowany
w 2004 r. przy udziale pracowników wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego
oraz Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

„§ 19a. 1. W przypadku przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej w 2004 r. za realizacj´ pa-

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

2161
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55,
poz. 481).

§ 1. Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadaje si´
statut, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2161)

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne

§ 2. Zakres dzia∏ania organów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, okreÊlajà przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.

§ 1. Narodowy Fundusz Zdrowia dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, zwanej dalej „ustawà”, oraz niniejszego statutu.

§ 3. 1. Prezes Funduszu kieruje Funduszem przy
pomocy trzech zast´pców, w tym zast´pcy Prezesa do
spraw s∏u˝b mundurowych.

