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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie okreÊlenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
publicznej s∏u˝by krwi
Na podstawie art. 14 ust. 1i 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, poz. 2215) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych przy pobieraniu krwi, oddzielaniu jej
sk∏adników oraz wydawaniu krwi i jej sk∏adników
w jednostkach organizacyjnych 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,
zwanych dalej „jednostkami”.
———————
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).

§ 2. 1. W jednostkach zatrudnia si´ osoby, które
posiadajà kwalifikacje zawodowe odpowiadajàce zakresowi zadaƒ na danym stanowisku pracy.
2. Kwalifikacje niezb´dne do wykonywania zadaƒ
na poszczególnych stanowiskach pracy okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 3. Osoby zatrudnione w jednostkach na stanowiskach pracy wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w tym
za∏àczniku, mogà byç zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupe∏nienia wykszta∏cenia, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez 3 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: M. Balicki
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 listopada 2004 r. (poz. 2482)

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4
UST. 3 PKT 2—4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA 1997 R. O PUBLICZNEJ S¸U˚BIE KRWI

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje zawodowe

1

2

3

1

Kierownik dzia∏u

prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukoƒczenie wy˝szych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia
i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych

2

Kierownik pracowni

prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukoƒczenie wy˝szych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia
i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych

3

Starszy asystent
asystent
m∏odszy asystent

prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukoƒczenie wy˝szych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia
i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych

4

Starszy technik analityki medycznej co najmniej tytu∏ zawodowy licencjata na kierunku analityka
technik analityki medycznej
medyczna lub technika analityki medycznej
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5

Starszy technik
technik

co najmniej wykszta∏cenie Êrednie — technik chemik, technik
farmaceutyczny lub inne z zakresu nauk przyrodniczych lub
medycznych

6

Starsza piel´gniarka
piel´gniarka

co najmniej tytu∏ zawodowy piel´gniarki

7

Starsza sekretarka medyczna
sekretarka medyczna

co najmniej wykszta∏cenie Êrednie

8

Starszy rejestrator medyczny
rejestrator medyczny

co najmniej wykszta∏cenie Êrednie

9

Starszy statystyk medyczny
statystyk medyczny

co najmniej wykszta∏cenie Êrednie

Pomoc laboratoryjna

co najmniej wykszta∏cenie podstawowe oraz przeszkolenie
w miejscu pracy

10

2483
ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie ni˝szego udzia∏u w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w j´zyku polskim
i audycji europejskich
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r.
Nr 101, poz. 1114, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Nadawcy programów telewizyjnych w pierwszym roku rozpowszechniania programu przeznaczà:
1) nie mniej ni˝ 26,4 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie
w j´zyku polskim, z wy∏àczeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji
sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
———————
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 874, Nr 171, poz. 1800, Nr 173, poz. 1808 i Nr 204,
poz. 2092.

2) ponad 40 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wy∏àczeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.
§ 2. W programach telewizyjnych wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczajàcej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w j´zyku polskim i audycji europejskich, oraz w programach rozpowszechnianych wy∏àcznie w sposób satelitarny lub kablowy dost´pnych za op∏atà, z wy∏àczeniem op∏at okreÊlonych
w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji i podstawowych op∏at pobieranych
przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci
kablowych w latach nast´pnych po pierwszym roku
rozpowszechniania nadawcy przeznaczà:
1) nie mniej ni˝ 29,7 % kwartalnego czasu nadawania
programu na audycje wytworzone pierwotnie

