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2215

U S TAWA

z dnia 26 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o publicznej s∏u˝bie krwi oraz o zmianie ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pu-
blicznej s∏u˝bie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2001 r. Nr 126, poz. 1382) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady pobierania krwi
ludzkiej, oddzielania jej sk∏adników, prze-
chowywania i obrotu oraz warunki za-
pewniajàce ich dost´pnoÊç, a tak˝e zada-
nia oraz organizacj´ publicznej s∏u˝by
krwi.”;

2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Ustawa nie dotyczy komórek przeznaczo-
nych do przeszczepiania.”;

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Krew jest pobierana w celach leczni-
czych do przetoczenia jej biorcy bàdê
oddzielenia jej sk∏adników lub przetwo-
rzenia w leki.

2. Krew mo˝e byç pobierana równie˝
w celach diagnostycznych, naukowo-
-badawczych i upustów leczniczych.”;

4) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania w zakresie pobierania krwi, oddzie-
lania jej sk∏adników oraz zaopatrzenia
w krew do celów okreÊlonych w ustawie re-
alizujà jednostki organizacyjne publicznej



s∏u˝by krwi okreÊlone w ust. 3 pkt 2—4, z za-
strze˝eniem art. 14 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostkami organizacyjnymi publicznej
s∏u˝by krwi sà:

1) instytut naukowo-badawczy, którego za-
dania okreÊla art. 25, zwany dalej „Insty-
tutem”,

2) regionalne centra krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa, zwane dalej „regionalnymi
centrami”,

3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, zwane dalej „Wojsko-
wym Centrum”,

4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa utworzone przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych, zwane dalej
„Centrum MSWiA”.”;

5) w art. 5 uchyla si´ pkt 2;

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wartoÊç kalorycznà
posi∏ku regeneracyjnego przys∏ugujàcego
dawcy krwi, uwzgl´dniajàc iloÊç oddanej krwi
oraz inne zabiegi zwiàzane z uodpornieniem
dawcy.”;

7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Zas∏u˝onemu honorowemu dawcy krwi
przys∏ugujà uprawnienia do korzystania
poza kolejnoÊcià z ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i us∏ug farmaceutycznych
udzielanych w aptekach.”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom,
którzy przed pobraniem krwi zostali
poddani zabiegowi uodpornienia lub
innym zabiegom w celu uzyskania
osocza lub surowic diagnostycznych,
przys∏uguje, oprócz uprawnieƒ okre-
Êlonych w art. 6—10, ekwiwalent pie-
ni´˝ny za pobranà krew i zwiàzane
z tym zabiegi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
uwzgl´dniajàc cz´stotliwoÊç wyst´po-
wania w populacji poszczególnych an-
tygenów krwinek czerwonych oraz
wiedz´ medycznà w tym zakresie, na
wniosek Instytutu okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rzadkie grupy krwi, ro-
dzaje osocza i surowic diagnostycz-
nych wymagajàcych przed pobraniem
krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub
innych zabiegów oraz wysokoÊç ekwi-
walentu pieni´˝nego za pobranà krew
i zwiàzane z tym zabiegi.”;

9) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznakowanie opakowaƒ krwi nie mo˝e zawie-
raç danych umo˝liwiajàcych identyfikacj´
dawcy krwi przez biorc´ lub innà osob´ bàdê
jednostk´ organizacyjnà innà ni˝ jednostka or-
ganizacyjna publicznej s∏u˝by krwi.”;

10) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Pobieranie krwi i oddzielanie jej sk∏adników”;

11) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pobieranie krwi i oddzielanie jej sk∏adników
jest dopuszczalne wy∏àcznie przez jednostki
organizacyjne publicznej s∏u˝by krwi, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—4, po uzy-
skaniu akredytacji, a w zakresie pobierania
krwi w celu wytwarzania produktów krwio-
pochodnych, po uzyskaniu zezwolenia
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego
— przepisy rozdzia∏u 3 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z póên. zm.1))
stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1i w brzmieniu:

„1a. Akredytacji udziela minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia na wniosek jednostki orga-
nizacyjnej publicznej s∏u˝by krwi.

1b. Jednostka organizacyjna publicznej s∏u˝by
krwi uzyskuje akredytacj´, je˝eli ∏àcznie
spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) posiada system zapewnienia jakoÊci,

2) zatrudnia personel posiadajàcy odpo-
wiednie kwalifikacje,

3) posiada pomieszczenia i urzàdzenia od-
powiadajàce wymaganiom fachowym
i sanitarnym okreÊlonym w odr´bnych
przepisach.

1c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1a, do-
∏àcza si´:
1) informacj´ o iloÊci personelu i jego

kwalifikacjach,
2) list´ szpitalnych banków krwi zaopatry-

wanych przez jednostk´ organizacyjnà
publicznej s∏u˝by krwi,

3) opini´ w∏aÊciwego paƒstwowego in-
spektora sanitarnego,

4) wykaz pomieszczeƒ i urzàdzeƒ,
5) schemat organizacyjny wraz z przydzia-

∏em obowiàzków,
6) imi´ i nazwisko oraz adres osoby odpo-

wiedzialnej za przestrzeganie medycz-
nych zasad pobierania krwi, oddzielania
jej sk∏adników oraz wydawania, o której
mowa w art. 14a ust. 1.
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1d. Instytut przygotowuje raport dla ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia, w którym
ocenia, czy jednostka ubiegajàca si´
o akredytacj´ spe∏nia warunki wymagane
do jej uzyskania oraz czy przestrzega me-
dycznych zasad pobierania krwi, oddziela-
nia jej sk∏adników oraz wydawania.

1e. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia udzie-
la akredytacji po zapoznaniu si´ z rapor-
tem, o którym mowa w ust. 1d, i stwierdze-
niu, i˝ jednostka ubiegajàca si´ o akredyta-
cj´ spe∏nia warunki wymagane do jej uzy-
skania.

1f. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia cofa
akredytacj´, je˝eli jednostka publicznej
s∏u˝by krwi:

1) przesta∏a spe∏niaç warunki wymagane
do uzyskania akredytacji lub

2) nie wykona∏a zaleceƒ pokontrolnych,
o których mowa w art. 25a ust. 6, w ter-
minie okreÊlonym w protokole kontroli,
lub

3) uniemo˝liwia przeprowadzenie kontroli
niezb´dnej do stwierdzenia, czy spe∏nia
wymagania do realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych ustawà.

1g. Udzielenie akredytacji, odmowa udzielenia
akredytacji oraz cofni´cie akredytacji na-
st´puje w drodze decyzji administracyjnej.

1h. W sprawach nieuregulowanych niniejszy-
mi przepisami stosuje si´ przepisy Kodek-
su post´powania administracyjnego.

1i. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje
wymagane od osób zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych publicznej s∏u˝-
by krwi przy pobieraniu krwi, oddzielaniu
jej sk∏adników oraz wydawaniu, majàc na
uwadze bezpieczeƒstwo dawców i bior-
ców.”;

12) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Jednostka organizacyjna publicznej
s∏u˝by krwi wyznacza osob´ odpo-
wiedzialnà za przestrzeganie medycz-
nych zasad pobierania krwi, oddziela-
nia jej sk∏adników oraz wydawania.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, musi
posiadaç wykszta∏cenie wy˝sze w dzie-
dzinie nauk medycznych lub biologicz-
nych oraz co najmniej dwuletnie do-
Êwiadczenie zawodowe w jednostkach
organizacyjnych publicznej s∏u˝by
krwi.”;

13) w art. 15 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Je˝eli pobranie krwi ma byç poprzedzone zabie-
giem uodpornienia w celu uzyskania osocza lub
surowic diagnostycznych, powinny byç zachowa-
ne ponadto nast´pujàce warunki:”;

14) w art. 16:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci za-
biegu uodpornienia w celu uzyskania oso-
cza lub surowic diagnostycznych”,

b) po pkt 4 dodaje si´ zdanie koƒcowe w brzmie-
niu:

„— majàc na uwadze bezpieczeƒstwo dawcy
i biorcy.”;

15) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera
nast´pujàce dane dawców krwi:

1) imi´ i nazwisko,

2) numer PESEL,

3) adres zamieszkania i adres do korespon-
dencji,

4) grup´ krwi,

5) numer karty identyfikacyjnej lub legity-
macji dawcy krwi,

6) dat´ i przyczyn´ skreÊlenia z rejestru
dawców krwi, je˝eli takie zdarzenie zaist-
nia∏o.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. O skreÊleniu dawcy krwi z rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 1, jednostka organizacyj-
na publicznej s∏u˝by krwi niezw∏ocznie in-
formuje Instytut, przekazujàc dane dawcy
krwi okreÊlone w ust. 2 pkt 1—5 oraz dat´
skreÊlenia z rejestru.

2b. Instytut przekazuje wszystkim jednostkom
organizacyjnym publicznej s∏u˝by krwi dane
okreÊlone w ust. 2 pkt 1—5 oraz dat´ skre-
Êlenia z rejestru, o którym mowa w ust. 1, co
stanowi podstaw´ wykluczenia skreÊlonego
dawcy krwi na terenie ca∏ego kraju.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowa-
dzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc dane obj´te wpisem do reje-
stru oraz wzór ksi´gi rejestrowej, a tak˝e
sposób informowania dawcy krwi o fakcie
i przyczynie skreÊlenia z rejestru.”;

16) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Wydawanie krwi”;

17) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Krew jest wydawana przez jednostki or-
ganizacyjne publicznej s∏u˝by krwi,
o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—4,
za op∏atà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Instytutu, okre-
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Êla corocznie, do dnia 30 czerwca,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏at za krew i jej sk∏adniki wydawane
przez jednostki organizacyjne publicz-
nej s∏u˝by krwi, obowiàzujàcych w na-
st´pnym roku kalendarzowym,
uwzgl´dniajàc rodzaje kosztów pono-
szonych przez jednostki organizacyjne
publicznej s∏u˝by krwi w zwiàzku z po-
bieraniem krwi, oddzielaniem jej
sk∏adników, ich przechowywaniem
i wydawaniem, a tak˝e uwzgl´dniajàc
wskaênik cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em w roku poprze-
dzajàcym rok wydania rozporzàdzenia,
og∏aszany przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego.”;

18) w art. 20 skreÊla si´ wyrazy „albo preparatu krwio-
pochodnego”;

19) w art. 21:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na zlecenie lekarza piel´gniarka lub po∏o˝na
zak∏adu opieki zdrowotnej, pod warunkiem
˝e odby∏a organizowane przez regionalne
centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum
MSWiA odpowiednie przeszkolenie prak-
tyczne i teoretyczne potwierdzone zaÊwiad-
czeniem.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób szkolenia
piel´gniarek i po∏o˝nych dokonujàcych
przetaczania krwi, uwzgl´dniajàc wykaz
umiej´tnoÊci zwiàzanych z przetaczaniem
krwi, b´dàcych przedmiotem szkolenia,
a tak˝e tryb wydawania zaÊwiadczenia o od-
bytym szkoleniu przez podmioty, o których
mowa w ust. 1 pkt 2.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób i organi-
zacj´ leczenia krwià w zak∏adach opieki
zdrowotnej, w których przebywajà pacjenci
ze wskazaniami do leczenia krwià i jej sk∏ad-
nikami, uwzgl´dniajàc obowiàzki i zadania:
kierownika zak∏adu opieki zdrowotnej, ordy-
natora oddzia∏u, lekarzy i piel´gniarek, spo-
sób powo∏ywania banku krwi zak∏adu opieki
zdrowotnej oraz jego lokalizacj´ i organiza-
cj´ pracy, a tak˝e sposób sprawowania nad-
zoru nad dzia∏aniem banku krwi zak∏adu
opieki zdrowotnej oraz stosowaniem lecze-
nia krwià i jej sk∏adnikami w zak∏adzie opie-
ki zdrowotnej.”;

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej jest obowià-
zany natychmiast powiadomiç jed-
nostk´ organizacyjnà publicznej s∏u˝by
krwi, która dostarczy∏a krew, o ka˝dym

przypadku wystàpienia zagra˝ajàcego
˝yciu bàdê zdrowiu odczynu lub
wstrzàsu w trakcie przetaczania krwi
lub po przetoczeniu oraz o ka˝dym
przypadku podejrzenia lub stwierdze-
nia choroby, która mo˝e byç spowodo-
wana przetoczeniem.

2. Jednostka organizacyjna publicznej
s∏u˝by krwi, o której mowa w ust. 1,
jest obowiàzana przeprowadziç, we
wspó∏dzia∏aniu z zak∏adem opieki zdro-
wotnej, odpowiednie post´powanie
wyjaÊniajàce w celu ustalenia przyczy-
ny wystàpienia przypadków, o których
mowa w ust. 1, i podjàç stosowne
dzia∏ania zapobiegawcze.”;

21) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Instytut jest jednostkà badawczo-roz-
wojowà w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.2))
nadzorowanà przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zdrowia i jest dofinanso-
wywany w formie dotacji z bud˝etu
paƒstwa, z cz´Êci b´dàcej w dyspozycji
ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia, w zakresie zadaƒ okreÊlonych
w ustawie.

2. Siedzibà Instytutu jest Warszawa.

3. Regionalne centra sà samodzielnymi
publicznymi zak∏adami opieki zdrowot-
nej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z póên. zm.3)), tworzonymi
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia, i sà dofinansowywane w for-
mie dotacji z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci
b´dàcej w dyspozycji ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia, w zakresie za-
daƒ okreÊlonych w art. 27 pkt 3—7.

4. Wojskowe Centrum jest samodziel-
nym publicznym zak∏adem opieki zdro-
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wotnej w rozumieniu przepisów usta-
wy, o której mowa w ust. 3, tworzo-
nym przez Ministra Obrony Narodo-
wej, i jest dofinansowywane z bud˝etu
paƒstwa, z cz´Êci b´dàcej w dyspozycji
Ministra Obrony Narodowej, w za-
kresie zadaƒ okreÊlonych w art. 27 
pkt 3—6, zwiàzanych z obronnoÊcià
paƒstwa, w tym zadaƒ mobilizacyj-
nych.

5. Centrum MSWiA jest samodzielnym
publicznym zak∏adem opieki zdrowot-
nej w rozumieniu przepisów ustawy,
o której mowa w ust. 3, tworzonym
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych, i jest dofinansowywa-
ne z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci b´dàcej
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, w zakresie za-
daƒ okreÊlonych w art. 27 pkt 3—6.”;

22) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
koordynuje dzia∏alnoÊç w zakresie or-
ganizacji pobierania krwi, oddzielania
jej sk∏adników oraz zaopatrzenia
w krew, a tak˝e zatwierdza plany dzia∏a-
nia w dziedzinie krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa przygotowywane przez In-
stytut.

2. Wojskowe Centrum i Centrum MSWiA
pobiera krew, oddziela jej sk∏adniki
i wydaje krew zgodnie z medycznymi
zasadami obowiàzujàcymi jednostki
publicznej s∏u˝by krwi.”;

23) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Do zadaƒ Instytutu w zakresie publicznej
s∏u˝by krwi nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie raportu, o którym
mowa w art. 14 ust. 1d,

2) przeprowadzanie kontroli w jednost-
kach organizacyjnych publicznej s∏u˝-
by krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3
pkt 2—4, oraz wydawanie zaleceƒ po-
kontrolnych,

3) propagowanie honorowego krwio-
dawstwa we wspó∏dzia∏aniu z Polskim
Czerwonym Krzy˝em i organizacjami
pozarzàdowymi,

4) ocenianie potrzeb w zakresie zaopa-
trzenia w krew oraz programowanie
zwiàzanych z tym zadaƒ i sposobów
ich realizacji,

5) przekazywanie ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw zdrowia danych i infor-
macji niezb´dnych do dokonywania
ogólnokrajowych ocen zaopatrzenia
w krew oraz opracowywania bie˝à-
cych i perspektywicznych programów
w tym zakresie,

6) opracowywanie i przedstawianie mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw zdro-
wia propozycji w sprawach, o których
mowa w art. 16,

7) organizowanie pomocy w sytuacjach
wymagajàcych dodatkowego zaopa-
trzenia w krew,

8) prowadzenie krajowego rejestru daw-
ców krwi,

9) opracowywanie programów szkolenia
w dziedzinach krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa,

10) udzielanie konsultacji zwiàzanych z le-
czeniem krwià i produktami krwiopo-
chodnymi,

11) prowadzenie rejestru powik∏aƒ po-
przetoczeniowych,

12) okreÊlanie medycznych zasad pobie-
rania krwi, oddzielania jej sk∏adników
i wydawania obowiàzujàcych w jed-
nostkach organizacyjnych publicznej
s∏u˝by krwi.”;

24) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Instytut przeprowadza kontrol´ spe∏-
niania wymagaƒ niezb´dnych do re-
alizacji zadaƒ okreÊlonych ustawà
przez jednostki organizacyjne publicz-
nej s∏u˝by krwi, o których mowa
w art. 4 ust. 3 pkt 2—4.

2. Kontrola przeprowadzana jest w ka˝-
dym uzasadnionym przypadku, nie
rzadziej jednak ni˝ raz na dwa lata.

3. CzynnoÊci kontrolne przeprowadzajà
upowa˝nieni pracownicy Instytutu,
na podstawie imiennego upowa˝nie-
nia, okreÊlajàcego zakres kontroli
oraz kontrolowanà jednostk´, wyda-
nego przez dyrektora Instytutu.

4. Upowa˝nieni pracownicy, o których
mowa w ust. 3, majà prawo:

1) swobodnego wst´pu do obiektów
i pomieszczeƒ jednostek kontrolo-
wanych,

2) wglàdu do wszelkich dokumentów
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià jedno-
stek kontrolowanych,

3) ˝àdania od pracowników jednostek
kontrolowanych udzielania ust-
nych oraz pisemnych wyjaÊnieƒ,

4) ˝àdania próbek krwi.

5. Instytut przedstawia wyniki przepro-
wadzonej kontroli w protokole kon-
troli.

6. Protokó∏ kontroli wskazuje nieprawi-
d∏owoÊci stwierdzone w funkcjono-
waniu jednostki kontrolowanej oraz
zawiera zalecenia pokontrolne doty-
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czàce usuni´cia stwierdzonych nie-
prawid∏owoÊci i termin na ich usuni´-
cie albo informuje o braku nieprawi-
d∏owoÊci.

7. W terminie 14 dni od dnia dor´czenia
protoko∏u, o którym mowa w ust. 5,
jednostce kontrolowanej przys∏uguje
prawo wniesienia zastrze˝eƒ do dy-
rektora Instytutu.

8. Dyrektor Instytutu uwzgl´dnia lub
odrzuca zastrze˝enia w terminie
14 dni od dnia ich wniesienia, przy
czym stanowisko dyrektora jest osta-
teczne.

9. W przypadku niewykonania przez kon-
trolowanà jednostk´ zaleceƒ pokon-
trolnych w wyznaczonym terminie dy-
rektor Instytutu informuje ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach
w dzia∏alnoÊci jednostki kontrolowanej
i nieusuni´ciu ich przez t´ jednostk´
w wyznaczonym terminie.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb przeprowadzania kontroli,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci spo-
sób dokonywania poszczególnych
czynnoÊci kontrolnych, ich zakres
oraz dokumentacj´ przebiegu kontro-
li, majàc na uwadze potrzeb´ zapew-
nienia sprawnego przeprowadzenia
kontroli.”;

25) w art. 26 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Do zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci:

1) ocena dzia∏alnoÊci publicznej s∏u˝by krwi
oraz opiniowanie zamierzeƒ i programów
rozwoju w tym zakresie,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych
w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia powo∏uje
i odwo∏uje cz∏onków Rady spoÊród specjali-
stów z ró˝nych dziedzin medycyny i innych
dziedzin nauki, przedstawicieli Naczelnej Rady
Lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej, Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Insty-
tutu, regionalnych centrów, Wojskowego Cen-
trum, Centrum MSWiA oraz Polskiego Czerwo-
nego Krzy˝a i przedstawicieli organizacji poza-
rzàdowych.”;

26) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Do zadaƒ regionalnego centrum, Woj-
skowego Centrum i Centrum MSWiA na-
le˝y w szczególnoÊci:

1) kwalifikowanie kandydatów na daw-
ców i dawców do oddania krwi,

2) prowadzenie rejestru dawców krwi

oraz rejestru dawców krwi rzadkich
grup, oddajàcych krew odpowiednio
w regionalnym centrum, Wojskowym
Centrum albo Centrum MSWiA,

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie za-
biegów z tym zwiàzanych,

4) gromadzenie, konserwacja, przecho-
wywanie i wydawanie krwi,

5) propagowanie honorowego krwio-
dawstwa i pozyskiwanie dawców krwi
we wspó∏dzia∏aniu z Polskim Czerwo-
nym Krzy˝em i jednostkami organiza-
cji pozarzàdowych,

6) zaopatrywanie zak∏adów opieki zdro-
wotnej w krew i jej sk∏adniki oraz
w produkty krwiopochodne,

7) zaopatrywanie wytwórni farmaceu-
tycznych w osocze krwi,

8) udzielanie konsultacji zwiàzanych z le-
czeniem krwià,

9) prowadzenie rejestru powik∏aƒ po-
przetoczeniowych,

10) sprawowanie nadzoru w dziedzinach
krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

11) organizowanie szkoleƒ w dziedzinach
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.”;

27) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto nie majàc do tego wymaganych, na pod-
stawie niniejszej ustawy, uprawnieƒ, pobiera
krew z organizmu innej osoby w celu jej prze-
toczenia lub oddzielenia jej sk∏adników, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
Êci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

28) uchyla si´ art. 33 i 34;

29) u˝yte w art. 6 w ust. 4, w art. 7 w ust. 4, w art. 8
w ust. 1 i 3, w art. 16, w art. 26 w ust. 1, 4 i 5 w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „minister w∏a-
Êciwy do spraw zdrowia”.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên.
zm.4)) w art. 48a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) wojewódzkich, powiatowych i granicznych sta-
cjach sanitarno-epidemiologicznych, regional-
nych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa utworzonym przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych,”.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii instytutu, o którym mowa w art. 23
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at za krew i jej sk∏ad-
niki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicz-
nej s∏u˝by krwi, obowiàzujàcych do dnia 31 grudnia
2004 r., uwzgl´dniajàc rodzaje kosztów ponoszonych
przez jednostki organizacyjne publicznej s∏u˝by krwi
w zwiàzku z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej sk∏ad-
ników, ich przechowywaniem i wydawaniem.

Art. 4. 1. NieruchomoÊci, stanowiàce w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa przed dniem utworzenia Wojskowe-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozo-
stajàce w u˝ytkowaniu samodzielnych publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej i Wojskowego Instytutu Me-
dycznego, których organem za∏o˝ycielskim jest Mini-
ster Obrony Narodowej, wykorzystywane do celów
okreÊlonych w ustawie, o której mowa w art. 1, prze-
chodzà nieodp∏atnie w u˝ytkowanie Wojskowego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z dniem jego
utworzenia.

2. Urzàdzenia oraz inne sk∏adniki mienia, pozosta-
jàce przed dniem utworzenia Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w u˝ytkowaniu sa-
modzielnych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
i Wojskowego Instytutu Medycznego, których orga-
nem za∏o˝ycielskim jest Minister Obrony Narodowej,
wykorzystywane do celów okreÊlonych w ustawie,
o której mowa w art. 1, przechodzà nieodp∏atnie
w u˝ytkowanie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z dniem jego utworzenia.

3. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organiza-
cyjnych, wchodzàcych w sk∏ad samodzielnych pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej i Wojskowego
Instytutu Medycznego, utworzonych przez Ministra
Obrony Narodowej, realizujàcych zadania, o których
mowa w art. 1 ustawy wymienionej w art. 1, stajà si´
na zasadach, o których mowa w art. 231 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.5)), pracownikami Wojsko-
wego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z dniem jego utworzenia.

4. NieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa przed dniem utworzenia przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa, pozostajàce w u˝ytkowaniu
samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdrowot-
nej, których organem za∏o˝ycielskim jest minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych, wykorzystywane do
celów okreÊlonych w ustawie, o której mowa w art. 1,
przechodzà nieodp∏atnie w u˝ytkowanie utworzonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z dniem je-
go utworzenia.

5. Urzàdzenia oraz inne sk∏adniki mienia, pozosta-
jàce przed dniem utworzenia przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w u˝ytkowaniu samodzielnych pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, których orga-
nem za∏o˝ycielskim jest minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych, wykorzystywane do celów okreÊlo-
nych w ustawie, o której mowa w art. 1, przechodzà
nieodp∏atnie w u˝ytkowanie utworzonego przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z dniem jego utwo-
rzenia.

6. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organiza-
cyjnych wchodzàcych w sk∏ad samodzielnych publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, realizu-
jàcych zadania, o których mowa w art. 14 ustawy wy-
mienionej w art. 1, stajà si´ na zasadach, o których
mowa w art. 231 ustawy wymienionej w ust. 3, pra-
cownikami utworzonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z dniem jego utworzenia.

Art. 5. 1. Likwiduje si´ Krajowe Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa.

2. Urzàdzenia oraz inne sk∏adniki mienia pozosta-
jàce w u˝ytkowaniu Krajowego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa przechodzà nieodp∏atnie
w u˝ytkowanie instytutu naukowo-badawczego, o któ-
rym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

3. Pracownicy zatrudnieni w Krajowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stajà si´ na zasa-
dach, o których mowa w art. 231 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, pracownikami in-
stytutu naukowo-badawczego, o którym mowa
w ust. 2.

Art. 6. 1. Pierwszà akredytacj´ wymaganà przepi-
sami ustawy jednostki organizacyjne publicznej s∏u˝-
by krwi powinny uzyskaç w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, jednostki organizacyjne publicznej
s∏u˝by krwi powinny uzyskaç do dnia 30 kwietnia
2004 r.
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Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 26 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o gie∏dach towarowych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424
i Nr 84, poz. 774) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 2 lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) limity wielkoÊci produkcji lub emisji zanie-
czyszczeƒ,

d) prawa majàtkowe, których cena zale˝y bez-
poÊrednio lub poÊrednio od wartoÊci ozna-
czonych co do gatunku rzeczy, okreÊlonych
rodzajów energii, mierników i limitów wiel-
koÊci produkcji lub emisji zanieczyszczeƒ,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) transakcji gie∏dowej — rozumie si´ przez to
umow´ dotyczàcà towarów gie∏dowych, za-
wartà na gie∏dzie w czasie i w sposób prze-
widziany dla zawierania takich umów przez:

a) cz∏onków gie∏dy,

b) zleceniodawców, którzy zawarli umow´
ze spó∏kami handlowymi prowadzàcymi
dzia∏alnoÊç maklerskà, o której mowa
w art. 38 ust. 2 pkt 2, w zakresie obrotu
towarami gie∏dowymi, o których mowa
w pkt 2 lit. a),”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) cz∏onku gie∏dy — rozumie si´ przez to pod-
miot, który zawar∏ ze spó∏kà prowadzàcà
gie∏d´ umow´ o cz∏onkostwo i na podsta-

wie regulaminu gie∏dy jest dopuszczony do
zawierania transakcji gie∏dowych,”,

d) pkt 7—10 otrzymujà brzmienie:

„7) maklerze niezale˝nym — rozumie si´ przez
to osob´ fizycznà, wpisanà na list´ makle-
rów gie∏d towarowych lub maklerów papie-
rów wartoÊciowych, która jest cz∏onkiem
gie∏dy towarowej i zawiera transakcje gie∏-
dowe w imieniu w∏asnym i na w∏asny ra-
chunek, na warunkach okreÊlonych w usta-
wie,

8) towarowym domu maklerskim — rozumie
si´ przez to spó∏k´ akcyjnà albo spó∏k´
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià z siedzi-
bà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
prowadzàcà dzia∏alnoÊç maklerskà w zakre-
sie obrotu towarami gie∏dowymi,

9) domu maklerskim — rozumie si´ przez to:

a) domy maklerskie,

b) banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà,

c) zagraniczne osoby prawne, o których
mowa w art. 52 i 52a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.2))

— je˝eli dokonujà czynnoÊci, o których mowa
w art. 30 ust. 2b pkt 3 tej ustawy,

10) tajemnicy zawodowej — rozumie si´ przez
to informacj´ uzyskanà przez osob´ wymie-
nionà w art. 53 ust. 1 w zwiàzku z czynno-
Êciami s∏u˝bowymi, zatrudnieniem, stosun-
kiem zlecenia lub innym stosunkiem praw-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papie-
rami wartoÊciowymi i ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i sys-
temach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasa-
dach nadzoru nad tymi systemami.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151
i Nr 170, poz. 1651.


