
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i 
surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy 
lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z 

tym zabiegi

(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 
106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup 
krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu 
uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną 
krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625) w § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2)  za 1 litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom 
- 350 zł;
3)   za zabieg uodpornienia dawców, o których mowa w pkt 1 i 2:
a)   pierwszy - 50 zł,
b)   każdy kolejny - 25 zł;".

§ 2.

Przepisy § 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, stosuje się do pobrań dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, 
poz. 924).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 
2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.


