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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 28 czerwca 1999 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie. 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 usta
wy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Ko
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, 
poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590, 
Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, 
poz. 668 i Nr 117, poz. 757) i w związku z art. 4 ust. 3 
Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo
litą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 
1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacji ko
ścielnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej pod nazwą "Akcja Katolicka Ordynariatu Polowe
go" z siedzibą w Warszawie, erygowanej przez Bisku
pa Polowego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 czerwca 1999 r. 

w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwio
pochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych za

biegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp
nia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, 
poz. 681 i z 1998 r. Nr 117, poz. 756) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Krwią rzadkiej grupy jest krew, na której skład
nikach nie występują antygeny stwierdzane u więcej 
niż 95% populacji ludzkiej, z układów grupowych: ABO, 
Rh, Kell, Kidd, Duffy, MNSs, LW, Gerbich, P, Lewis, Lu
theran, Diego, Yt, Xg, Scianna, Dombrock, Colton, Chi
do/Rodgers, Cromer, Knops, Indian, HLA, HPA, NA, 
oraz brak jest antygenów I, Cad, Vel, Lan i SdB • 

§ 2. Preparatami, których uzyskanie wymaga przed 
pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub in
nych zabiegów, są surowice diagnostyczne służące do 
oznaczania grup krwi oraz lecznicze preparaty krwio
pochodne, takie jak immunoglobuliny anty-RhD i an
ty-HBs. 

§ 3. Dawcom krwi rzadkich grup oraz dawcom, któ
rzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi 
uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania 
surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów 
krwiopochodnych, o których mowa w § 2, przysługuje 
ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości: 

1) za 1 litr pobranej krwi 130 zł, 

2) za 1 litr pobranego osocza 170 zł, 

3) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagno
stycznych od dawców krwinek wzorcowych 1 zł, 

4) za 1 mililitr krwi pobranej do szczepień 1 zł, 

5) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciała-

mi w wyniku sztucznego uodpornienia 200 zł, 

6) za 1 litr osocza pobranego od dawców im-
munizowanych lub stymulowanych 280 zł, 

7) za zabieg pierwszej immunizacji dawców, 
o których mowa w pkt 6 20 zł, 

i za każdy następny zabieg immunizacji 10 zł, 

8) za preparaty komórkowe pobierane przy za
stosowaniu zabiegów tromba- i leukaferezy: 
a) za cały zabieg, tzn. 6 cykli 130 zł, 
b) za 1 cykl zabiegu 30 zł. 

§ 4. Należność z tytułu ekwiwalentu pieniężnego, 
o której mowa w § 3, wypłaca dawcy krwi jednostka or
ganizacyjna publicznej służby krwi, która dokonała po
brania krwi rzadkiej grupy albo wykonała zabieg uod
pornienia lub inny zabieg poprzedzający pobranie krwi 
lub osocza. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: F. Cegielska 




