
Dziennik Ustaw Nr 205 — 11187 — Poz. 1286

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o publicznej s∏u˝bie krwi (Dz. U. Nr 106,
poz. 681, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ op∏at´ za:

1) krew,

2) poszczególne sk∏adniki krwi

— wydawane przez jednostki organizacyjne publicz-
nej s∏u˝by krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3
pkt 2—4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicz-
nej s∏u˝bie krwi, których wysokoÊç okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.3)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

1286

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 listopada 2008 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za krew i jej sk∏adniki w 2009 r.

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382,
z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w spra-
wie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za krew i jej sk∏adniki
w 2008 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1778).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 listopada 2008 r. (poz. 1286)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA KREW PE¸NÑ I POSZCZEGÓLNE SK¸ADNIKI KRWI W 2009 R.

1. krew pe∏na konserwowana (1 jednostka1)) — 240 z∏

2. koncentrat krwinek czerwonych (1 jednostka2)) — 150 z∏

3. osocze Êwie˝o mro˝one bez karencji (1 jednostka3)) — 90 z∏

4. osocze Êwie˝o mro˝one po karencji lub po inaktywacji (1 jednostka3)) — 110 z∏

5. koncentrat krwinek p∏ytkowych z krwi pe∏nej (1 jednostka4)) — 70 z∏

6. koncentrat krwinek p∏ytkowych z aferezy (1 preparat) — 1000 z∏

7. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek p∏ytkowych z aferezy (1 preparat) — 1000 z∏

8. koncentrat granulocytarny (1 preparat) — 1400 z∏

9. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (1 jednostka2)) — 230 z∏

10. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek p∏ytkowych z krwi pe∏nej (1 jednostka4)) — 95 z∏

———————
1) U˝yte poj´cie „jednostka” krwi pe∏nej konserwowanej oznacza 450 ml (±10 %), bez antykoagulantu.
2) U˝yte poj´cie „jednostka” koncentratu krwinek czerwonych oznacza sk∏adnik uzyskany z 1 jednostki krwi pe∏nej lub me-

todà aferezy, tj. 300 ml (±100 ml), w zale˝noÊci od rodzaju KKCz.
3) U˝yte poj´cie „jednostka” osocza Êwie˝o mro˝onego z krwi pe∏nej stanowi co najmniej 150 ml, a 1 jednostka osocza z afe-

rezy stanowi 200 ml.
4) U˝yte poj´cie „jednostka” koncentratu krwinek p∏ytkowych stanowià krwinki p∏ytkowe uzyskane z 1 jednostki krwi pe∏nej.


