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               D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

                                                        KOMISJI ZDROWIA 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o publicznej służbie krwi oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 294). 
 

Sejm na 16. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 379 do Komisji Zdrowia  

w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. 

 

wnosi: 
 
W ys o k i  S e jm  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 6 ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. Odznakę, o której mowa w ust. 3–5, wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca 
krwi uzyskał objętość krwi lub jej składników, uprawniającą do nadania tej odznaki. 
O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia 
jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która wydała zaświadczenie, będące 
podstawą jej nadania.”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 
2) w art. 1 w pkt 16, w art. 21: 

a) w ust. 3:  

– wyrazy „o których mowa w ust. 1” zastąpić wyrazami „o którym mowa w ust. 
2”, 

– po wyrazach „na terenie” dodać wyrazy „pracowni serologii lub”, 
b) skreślić ust. 4, 
c) po ust. 3 dodać ust. 3a i 3b w brzmieniu: 



„3a. W strukturze przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pracownia serologii lub 
pracownia immunologii transfuzjologicznej, działa jako: 

1)  samodzielna jednostka albo komórka organizacyjna; 
2)  wydzielona pracownia wchodząca w skład medycznego laboratorium 

diagnostycznego; 
3)  samodzielna jednostka albo komórka organizacyjna połączone z 

bankiem krwi; 
4)  wydzielona pracownia wchodząca w skład medycznego laboratorium 

diagnostycznego połączona z bankiem krwi. 
3b. Kierownicy banku krwi albo pracowni serologii lub pracowni immunologii 

transfuzjologicznej, o których mowa w ust. 3, są obowiązani posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie zapewniające właściwe wykonywanie funkcji 
kierownika danego podmiotu.”, 

d) ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  

1) sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych 
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami 
do leczenia krwią i jej składnikami, w tym zadania: kierownika tego 
podmiotu, ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem oraz lekarzy i 
pielęgniarek, 

2) organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii 
transfuzjologicznej podmiotu leczniczego, a także sposób sprawowania 
nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni 
immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym wykonującym 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne, w którym przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia 
krwią i jej składnikami, w tym kwalifikacje i doświadczenie kierownika 
tego banku krwi albo pracowni serologii lub pracowni immunologii 
transfuzjologicznej oraz jego zadania, 

3) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i 
jej składnikami,   

4) sposób zapewnienia dostępu do badań z zakresu serologii lub immunologii 
transfuzjologicznej   

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu leczenia 
krwią i jej składnikami, zapewnienie bezpieczeństwa biorców krwi, sprawności i 
bezpieczeństwa wszystkich czynności związanych z leczeniem krwią oraz 
czytelności i jednolitości prowadzonej dokumentacji.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

W konsekwencji:  
1. W art. 1 w pkt 20 w dodawanym art. 24a w ust. 2 po wyrazach „banki 

krwi oraz” dodać wyrazy „pracownie serologii lub”. 
2. W art. 1 w pkt 23 w zmienianym art. 27 w ust. 1 w pkt 12 po wyrazach 

„bankach krwi oraz” dodać wyrazy „pracowniach serologii lub”. 
 

3) w art. 1 w pkt 18: 
a) po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

„aa)  w ust. 3 w części wspólnej wyrazy „art. 27 pkt 3–7”zastępuje się wyrazami „art. 

27 ust. 1 pkt 1, 3–5, 7, 8 i 11–13”,”, 



b) po lit. b dodać lit. ba w brzmieniu:  

„ba) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „art. 27 pkt 3–6”zastępuje się wyrazami „art. 27 ust. 1 

pkt 1, 3–5, 7, 8 i 11–13”,”, 

c) lit. d nadać brzmienie: 

„d) w ust. 5: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Centrum MSWiA jest:”, 

– w części wspólnej wyrazy „art. 27 pkt 3–6”zastępuje się wyrazami „art. 27 ust. 1 pkt 

1, 3–5, 7, 8 i 11–13”,”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

 

 
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. 

 
   
 
         Sprawozdawca 
       
 
    /-/ Joanna Kopcińska 
 
 
            

                        Przewodniczący Komisji 
                       Zdrowia                      

                    
                   

                  /-/ Bartosz Arłukowicz 
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