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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dni. l .ierpnla 1978 f. 

w sprawie zasad l trybu dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających totsa~ość. 

Na pods tawie § 16 rozporządzenia Rady MinIstrów 
z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie dokumentów stwier
dzających tożsamość (Dz. U. Nr 33, poz. 195) za rządza alą, 

co następuje: 

§ l. Wyniki badań se rologicznych grup krwi w za
k resie ukladu ABO i Rh, przeprowadzonych przez właści
we do lego zakłady służby zdro wia - przy zastosowaniu 
metod okreś lonych przez Instyt ut Hemato logii na potrze
by kr wiol ecznictwa i krwiod awstwa - wpisuje się do 
dovvodów osobistych, tymczasowych dowodów osobistych 
i tymczasowych zaświadczeń tożsamośc i, zwanych da
le j "dokumen tami osobistymi". 

§ 2. I. Badania oraz wpi sy określon e w § 1 wy
k o nują: 

1) wojewódzkie stacje krwiodawstwa, 

2) szpitale oraz jednostki kliniczne (działy, kliniki) 
wchodzące w skład medycznej szkoły wyższej lub 
medycznego instytutu naukowo-badawczego, 

3) in ne zakłady służby zdrowia upoważnione przez dy
rektora wojewódzkiej stacji krwiodawstwa, 

4) zak ł ad y wojskowej służby zdrowia upoważnione przez 
szefów służby zdrowia okręgów wojskowych (równo
rzędnych). 

2. Zakłady określone w ust. 1 pkt 2-4 powinny speł
niać n as tępujące warunki: 

l) z atrudniać co najmnie j jednego pracownika mającego 
odpowiednie kwalifikac je fachowe i upowazDlonego 
p rzez d yrektora wojewódzkiej stacj i krwiodawstwa, 
a zakłady wojskowe j służby zdrowia - przez s zefa 

's łużb y zdrowia okn;gu wojskowego ( równo rzędnego) 
do slv.- icrdwnia wlasnoręcwym pocIpisem prawidł o 

wo~c i danych objętych wpisem ora z 

2) zatrudn'laĆ odpowiednio przeszkolony personel me
dyczny 1 mieĆ wyposażenie niezbędne do przeprowa
dzania badań serologi cznych grup krwi na cela trw a
łej ewIdencji. 

3. Badania określone w § 1 wykonuje się: 

l) kandydatom na krwioda wców, 

2) . chorym hospitalizowanym, jeżeli nie mają określon e j 
i wpisanej grupy krwi d-o dokumentu osobi stego, 

3) pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na któ 
rych narażeni są na urazy, oraz kandydatom do pr ac y 
na takich stanowiskach, 

4) kandydatom na kie rowców pojazdów mechanIczn ych, 

5) innym osobom, jeżeli wykonanie takich badań wyni 
ka z odrębnych przepisów, oraz 

6) os obom zgłaszającym s ię w tym celu do zakładu prw
prowadzającego takie badania. 

4. BadanIa pracowników i kandydatów do pracy, 
o których mowa w ust. 3 pkt 3, wykonuje się w tra kc ie 
badań wstępnych lub okresowych. 

5. Podstawą do dokonania wpisu grupy k rwi w dok \l
mencie osobistym krwiodawcy są odpowiedn ie ozna cze 
nia wpisane do legitymacji krwiodawcy. 

§ 3. 1. Osobie mającej kwalifikacje określone w § 2 
ust. 2 pkt l dy rektor wojewódzkiej stacji k rwiodaws tw a 
wystawia odpowiednie zaświadczenie na wniosek kie row
nika z ak ł ad u służby zd rowia, w którym os oba ta jest Z.l

trudn iona. 

2. 'W ojew ódzk a stacja krwiod awstwa prowadzi ewi · 
dencj ę z a '~wi.]dczell , z aopatrując je. numerem WNiden c yj 
nym, który skł ada się z liczby porządkowej !'UTld llej pll. '" 
rok wyda ni a zd5wiadczeni a. 
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3. Osobom zatrudnionym w zakładach służby zdrowia 

resortu obrony narodowej zaświadczenia wydają szefowie 
służby zdrowia okręgów wojskowych (równorzędni) na 
wniosek komendantów zakładów po uzgodnieniu z naczel
nym specjalistą wojskowej służby zdrowia w zakresie 
specjalności służby krwi. . 

4. Wojewódzka stacja krwiodawstwa prowadzi wy
kaz zakładów służby .zdrowia położonych na terenie woje
wództwa, niezależńie od ich podporządkowania resorto
wego, upoważnionych do dokonywania wpisów w doku
mentach osobistych. 

§ 4. 1. Wyniki badania grup krwi wpisuje się do do
kumentu osobistego w miejscu przeznaczonym na adno
tacje, używając stempla według :norLI: 

Nazwa zakładu 
--------_ .. _----------_ ._.- . __ .-
Grupa krwi ABO, Rh 

Uwagi 

Data badania 

Podpis i pieczątka osoby 
stwierdzającej prawidłowość wpisu 

70 mm 

2. W dokumentach określonych w § 8 ust. l wyniki 
badania grup krwi wpisuje się do odpowiedniej rubryki. 

3. Osoby dokonujące wpisu potwierdzają jego prawi
dłowość własnoręcznym podpisem i pieczątką z imieniem 
i nazwiskiem. 

§ 5. Zakład służby zdrowia upowaznlOny do dokony
wania wpisu prowadzi książkę ewidencyjną osób, w któ
rych dokumentach osobistych zostdła wpisana grupa krwi. 

§ 6. 1. Czytelny i prawidłowo dokonany w doku
mencie osobistym wpLs grupy krwi należy traktować jako 
dokumentację leczniczą, która powinna być odpowie.dnio 
wykorzystywana przez wszystkie . zaklady służby zdrowia 
udzielające świadczeń danej osobie: 

2. Przy przyjmowaniu do szpitala osoby mającej 

dokument osobisty z wpisem określonym w ust. 1 właści
wy lekarz izby przyjęć dokonuje przeniesienia treści wpi
su do historii choroby, 'potwierdzając jego zgodność wla
snoręcwym podpisem. 

§ 7. L W razie wymiany dokumentu osobistego or
·gMldokonującywymiilny obowiązany jest kartę . dotych
czasowego dok umentu osobistego, na której dokonano 
wpisu grupy krwi, wręczyć osohie 'zainteresowaneJ, infor
mując ją równocześnie, jaki zakład słu-;by zdrowia jest 

właściwy do dokonania wpisu w nowo w-ydanym doku
mencie osobistym. 

2. Organ. o którym mowa w ust. 1, na karcie usunię
tej z dokumentu osobistego podlegającego wymianie wpi
suje nazwisko, imię (imiona), nazwisko wdowe i datę uro
dzenia posiadacza tego dokume·ntu. 

3. Wpisu grupy krwi w nowo wydanym dokumencie 
osobistym dokonuje się w formie odpisu danych zawar
tych w karcie określonej w ust. 1, a zgodność odpisu 
stwierdza osoba mająca kwalifikacje, o . których mowa 
w § 2 ust. 2 pkt l. 

... 
4. W nowo wydail1ym dokumencie osobistym wpis 

grupy krwi powinien być dokonany przez zakład służby 

zdrowia, który dokonał wpisu do poprzedniego dokumentu, 
II gdy to jest niemożliwe lub znacznie utrudnione - przez 
zakład upoważniony do d,okonywania ,wpisu, położony 

najbliżej miejsca zamiesikania osoby zainteresowanej. 

5. Kartę poprzedniego dokumentu osobistego prze
chowuje się jako załącznik do książki ewidencyjnej. 
o której moWa w § 5. 

§ 8. 1. Poza dokumentami osobistymi określonymi 

w §I wpisu grup krwi dokonuje się równie-ż: 

I) w legitymacjach służbowych wydanych w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw We
wnętrZlnych lub Ministrowi Komunikacji. 

2) w wojskowych dokuffi€ntach osobistych (legityma
cJach żołnierzy zawodowych, książeczkach wojsko-
wych), . n" " ,. 

3) w książeczkach zdrowia wydanych dzieciom i mło

dzieży szkolnej. 

2. Wpisu grupy krwi do książeczki zdrowia dziecka 
dokonuje się przy . urodzeniu dziecka, a na cele trwałej 

ewidencji po ukończe,niu drugiego roku życia. 

3. W razie wymiany dokumentów, o których mowa 
w ust.) pkt 1 i 2, szczegółówe wytyczne dotyczące wpi
sów grup krwi do nowych dokumeotówwydadzą właści

wi ministrowie. 

§ 9. Urzędy terenowych organów administracji pall
stwowej stopnia wojewódzkiego przekazują urzędom te
renowych organów administracji pańsfwowej stopnia pod
stawowego · adresy zakładów. służby zdrowia znajdujących 
się na terenie województwa. upoważnionych do dokony
wania wpisu grup krwi w dokumentach osobistych. 

§ lO. Postanowienia § 2-6 stosuje się odpowiednio 
do dokumentów określonych w§ 8 ust. 1. 

§ 11. Traci moc zarządzenie Ministrów Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrz
nych oraz Komunikacji z dnia 24 lutego 1973 r. wspra-, 
wie wpisywania grup krwi w dokumentach osobistych. 

§ . 12~ Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og10sze-
nia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej; M, SUwińskl 


