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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 149) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych 

innych ustaw jest przede wszystkim dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze 

pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej 

składników do wymagań następujących dyrektyw: 

1) dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 

2003 r. ustanawiającej normy jakości i bezpieczeństwa dla pobrania, badania, preparatyki, 

przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnoszącej poprawki do 

dyrektywy 2001/83/WE; 

2) dyrektywy Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonującej 

dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań 

technicznych dotyczących krwi i składników krwi;  

3) dyrektywy 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonującej dyrektywę 

2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia 

losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach; 

4) dyrektywy 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonującej dyrektywę 

2002/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji 

wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby 

krwi. 



– 2 – 

Zmienione przepisy ustawy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom 

krwi i dawcom krwi, ale również wszystkim osobom, które biorą udział w procesie 

pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi i jej składników. 

Uwzględniając wymagania ww. dyrektyw, wprowadzono szereg definicji ustawowych 

(art. 1 pkt 3). 

Na nowo określono zakres danych, które powinna zawierać legitymacja Honorowego 

Dawcy Krwi, wydawana przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. Jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

wskazywał na konieczność określenia jednolitego wzoru tej legitymacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakresu zawartych w tym dokumencie informacji (art. 1 pkt 4). 

Ustawa wprowadza obowiązek wprowadzenia systemu jakości na wszystkie jednostki 

organizacyjne publicznej służby krwi (art. 1 pkt 10, art. 14b). Każda jednostka chcąca 

uzyskać albo utrzymać akredytację będzie musiała wykazać, iż wdrożyła, utrzymuje i stale 

doskonali system jakości, na który składają się system zarządzania jakością i system 

zapewnienia jakości (art. 1 pkt 8, art. 14). System jakości ma na celu zagwarantowanie, 

iż w jednostce jasno został określony zakres odpowiedzialności za jego opracowanie 

i utrzymanie, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 

przechowywania i transportu znajduje się pod ścisłą kontrolą, a każdy jego etap jest opisany 

w określonej procedurze i jest możliwy do zweryfikowania. 

W ustawie określono szczegółowo, w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy, 

zadania osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi 

i jej składników, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu. Funkcja ta została 

powierzona kierownikowi komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za jakość jako osobie 

odpowiedzialnej za system jakości w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje (art. 1 pkt 9). 

W ustawie wskazano elementy, na które składa się kwestionariusz dawcy krwi. Poza 

danymi osobowymi, kwestionariusz będzie zawierał również istotne dane mogące mieć 

wpływ na stan zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi oraz bezpieczeństwa biorcy 

krwi (art. 1 pkt 11, art. 16 ust. 6). W celu zapewnienia bezpieczeństwa pobieranej krwi oraz 

bezpieczeństwa dawcy krwi, zgodnie z wymaganiami dyrektyw, niezbędne jest przekazanie 

dawcy krwi przed oddaniem krwi szczegółowych informacji. Kandydat na dawcę krwi lub 

dawca krwi powinien otrzymać w przystępnej formie informacje, w szczególności dotyczące 
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roli krwi w organizmie i jej znaczenia dla pacjenta, procedury pobrania krwi lub jej 

składników, konieczności przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i wywiadu medycznego, 

przebiegu pobrania krwi lub jej składników, możliwych następstw dla stanu zdrowia dawcy 

krwi, możliwości rezygnacji przez dawcę krwi z oddania krwi lub jej składników, możliwym 

sposobie wykorzystania krwi i jej składników, w tym o możliwości ich przetworzenia, 

umożliwiających wyrażenie zgody na oddanie krwi lub jej składników. 

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące rejestru dawców krwi, prowadzonego przez 

jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. Zgodnie z ustawą jednostki organizacyjne 

publicznej służby krwi będą prowadziły system teleinformatyczny e-krew, zawierający 

informację o dawcach krwi, w tym dawcach rzadkich grup krwi oraz informacje o poważnych 

niepożądanych zdarzeniach i reakcjach (art. 1 pkt 11, art. 17). 

Administratorem danych przetwarzanych w systemie e-krew będzie minister właściwy 

do spraw zdrowia, natomiast administratorem systemu e-krew będzie jednostka podległa 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia (art. 1 pkt 11, art. 17 ust. 3 i 4). 

Zgodnie z dyrektywami 2002/98/WE i 2005/61/WE w celu zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa zarówno biorcy, jak i dawcy krwi w art. 29a i art. 29b ustawy wprowadzono 

przepisy nakładające na jednostki organizacyjne publicznej służby krwi obowiązek 

zapewnienia możliwości pełnego śledzenia drogi krwi i jej składników – od krwiodawcy do 

biorcy i na odwrót (system czuwania). System ten jest istotnym elementem systemu 

zapewnienia jakości. Na potrzeby tego systemu jednostki organizacyjne publicznej służby 

krwi będą miały obowiązek wdrożyć system umożliwiający identyfikację każdej jednostki 

i składnika krwi oraz jej ostatecznego przeznaczenia. Każda jednostka składnika krwi będzie 

opatrzona etykietą z unikatowym w świecie numerem służącą do śledzenia drogi jednostki 

krwi lub jej składników, zawierającą podstawowe informacje na temat składnika krwi (art. 1 

pkt 26). 

Ustawa określa zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów członkowskich 

Unii Europejskiej i EOG, które wcześniej nie były uregulowane w polskim prawodawstwie. 

Przywóz krwi i jej składników będzie dopuszczalny tylko w sytuacji, gdy możliwe jest 

zapewnienie jakości bezpieczeństwa przywożonej krwi i jej składników na poziomie nie 

niższym niż obowiązujący w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwe będzie monitorowanie przywożonej krwi 

i jej składników w drodze od dawcy krwi do biorcy krwi i odwrotnie (art. 1 pkt 14, art. 19a). 

Rozszerzono, w stosunku do ustawy obowiązującej, katalog czynów zagrożonych 

sankcją karną (art. 1 pkt 28 i 29). 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie – Prawo 

farmaceutyczne, w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, w ustawie o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wynikają z potrzeby 

dostosowania ich do zmian przyjętych nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi. 

 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 

pkt 5 w zakresie art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 2 tj. regulacji dotyczących 

dawców rzadkich grup krwi, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 13 kwietnia 2016 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 294). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Zdrowia, w tym 

Podkomisja nadzwyczajna (druk sejmowy nr 379). Komisja wprowadziła szereg zmian 

legislacyjnych. Komisja między innymi wprowadziła: 

- rozszerzenie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia w art. 21 ust. 3 

ustawy o wymagania dotyczące pracowni immunologii transfuzjologicznej, 

- podstawę prawną do przeprowadzenia lub zlecania przeprowadzenia przez ministra 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu produktów 

krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz 

desmopresyny, finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia (art. 24 ustawy),  

- doprecyzowanie zadania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.  

W drugim czytaniu zgłoszono 3 poprawki (druk sejmowy nr 379A). Sejm przyjął dwie z 

nich. Polegały one na poprawieniu ustawy pod względem legislacyjnym a ponadto w 
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poprawce nr 2 Sejm doprecyzował przepisy dotyczące roli pracowni serologii i pracowni 

immunologii transfuzjologicznej w zakresie organizacji banku krwi w podmiocie leczniczym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 3, w art. 5 w pkt 12–14 zawarto określenia, których nie używa 

się w ustawie, stają się zatem zbędne. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 3, w art. 5 skreśla się pkt 12–14; 

 

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 ustawodawca posłużył się techniką 

zastrzeżenia do jednostki redakcyjnej tego samego przepisu ustawy. Zasady techniki 

prawodawczej dotyczące systematyki aktu, w tym wzajemnej relacji pomiędzy przepisami 

ogólnymi i szczegółowymi, wskazują, iż przepis formułujący wyjątki lub uściślenia 

zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym (§ 23 ust. 3). Zasady techniki 

prawodawczej nie zalecają w takim przypadku stosować formuły „z zastrzeżeniem”.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 11, w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 

2,”; 

 

3) w art. 1 w pkt 11, w art. 15 w ust. 2 należy uzupełnić przepis w celu 

skorelowania z innymi przepisami ustawy. Skoro osoba nieposiadająca zdolności do 

czynności prawnych może zostać dawcą krwi, to tym bardziej będzie kandydatem na dawcę 

krwi. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 11, w art. 15 w ust. 2 przez wyrazami „dawcą krwi” dodaje się wyrazy 

„kandydatem na dawcę krwi lub”; 

Warto również doprecyzować przepis w celu wskazania, że chodzi w nim 

o przedstawiciela osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych.  

Propozycja poprawki: 
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- w art. 1 w pkt 11, w art. 15 w ust. 2 w zdaniu pierwszym przed wyrazami 

„przedstawiciela ustawowego” dodaje się wyraz „jej”; 

 

4) w art. 27 w ust. 1 w pkt 13 na jednostki organizacyjne publicznej służby krwi 

nałożono obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania 

z działalności jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi za poprzedni rok, w którym 

mają się znaleźć między innymi dane dotyczące liczby niepożądanych zdarzeń 

i niepożądanych reakcji, w tym poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych 

niepożądanych reakcji. Dane te jak należy przypuszczać mają posłużyć ministrowi do 

przedłożenia Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania, które to minister jest obowiązany 

przedkładać corocznie do dnia 30 czerwca na podstawie art. 24 pkt 3.  

Nie został zakreślony żaden graniczny termin dla jednostek organizacyjnych publicznej 

służby krwi na wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości. Wydaje się, że zakreślenie 

takiego terminu skonkretyzuje obowiązek nałożony na te jednostki. Taka sama uwaga 

dotyczy art. 27 ust. 1 pkt 11. 

Dodatkowo skoro sprawozdanie ma być „roczne” i „za poprzedni rok” wskazane jest 

wprowadzenie przepisów przejściowych, które regulowałyby za jaki okres będzie 

przedstawiane sprawozdanie po raz pierwszy.  

 

Propozycja poprawek: 

- w art. 1 w pkt 23, w art. 27 w ust. 1: 

a) w pkt 11 po wyrazach „a także” dodaje się wyrazy „,do 31 marca każdego roku,”, 

b) w pkt 13 po wyrazie „przekazywanie” dodaje się wyrazy „,do 31 marca każdego roku,”; 

 

- po art. 15 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art.…Pierwsze sprawozdania, o których mowa w art. 24 pkt 3 oraz w art. 27 ust. 1 pkt 

11 i 13, zostaną przedłożone za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 

2016 r.”; 
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5) w art. 1 w pkt 26, w art. 29a w ust. 6 wymaga korelacji z wcześniejszą treścią 

art. 29a. System czuwania prowadzony przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi 

ma umożliwić prześledzenie drogi krwi i jej składników od dawcy krwi do biorcy krwi i 

odwrotnie. Wydaje się zatem, że stosowne rozporządzenie ministra właściwego do spraw 

zdrowia powinno umożliwić zrealizowanie tego celu.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 26, w art. 29a w ust. 6 na końcu dodaje się wyrazy „i odwrotnie”; 

 

6) w art. 9 w ust. 1 ustawodawca posłużył się techniką zastrzeżenia do jednostek 

redakcyjnych tego samego przepisu ustawy. Zasady techniki prawodawczej dotyczące 

systematyki aktu, w tym wzajemnej relacji pomiędzy przepisami ogólnymi i szczegółowymi, 

wskazują, iż przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po 

danym przepisie szczegółowym (§ 23 ust. 3). Zasady techniki prawodawczej nie zalecają w 

takim przypadku stosować formuły „z zastrzeżeniem”. W związku z tym, że sformułowanie 

takie nie niesie ze sobą wartości normatywnej, a ponadto może budzić wątpliwości 

interpretacyjne, proponuje się je wyeliminować. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „,z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”. 

 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 

 


