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Poz. 1666

1666
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za krew i jej sk∏adniki
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 26 listopada
2003 r. o zmianie ustawy o publicznej s∏u˝bie krwi oraz
o zmianie ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 223, poz. 2215) zarzàdza si´, co nast´puje:

poz. 2215), których wysokoÊç okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie traci moc z dniem 31 grudnia
2004 r.

§ 1. Ustala si´ op∏at´ za:
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
14 lipca 2004 r.2)

1) krew,
2) poszczególne sk∏adniki krwi
— wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej
s∏u˝by krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej s∏u˝bie krwi
(Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223,
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

Minister Zdrowia: M. Czakaƒski
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia sposobu ustalania op∏at
za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej s∏u˝by krwi (Dz. U. Nr 166,
poz. 1267), które traci moc z dniem 13 lipca 2004 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy o publicznej s∏u˝bie krwi oraz o zmianie ustawy
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 223, poz. 2215).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1666)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA KREW PE¸NÑ I POSZCZEGÓLNE SK¸ADNIKI KRWI
(za 1 jednostk´)

1. krew pe∏na konserwowana

—

170 z∏

2. koncentrat krwinek czerwonych (KKCz)

—

100 z∏

3. osocze Êwie˝o mro˝one z krwi pe∏nej (FFP)

—

65 z∏

4. 200 ml osocza Êwie˝o mro˝onego z aferezy (FFP z aferezy )

—

90 z∏

5. koncentrat krwinek p∏ytkowych z aferezy (KKP-Af)

—

850 z∏

6. koncentrat krwinek p∏ytkowych z krwi pe∏nej wchodzàcy w sk∏ad preparatu zlewanego (ZlKKP)

—

60 z∏

7. koncentrat granulocytarny

— 1 200 z∏

