
Projekt z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia ………………………… 2017 r. 

w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w 

poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek 

Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) kwalifikacje oraz wymagany staż pracy od osób zatrudnionych przy pobieraniu, badaniu 

i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanych dalej „jednostkami”; 

2) wykaz stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek, związanych z 

pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz wydawaniem krwi lub jej składników.  

§ 2. 1. W jednostkach zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy. 

2. Kwalifikacje oraz staż pracy, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia. 

3. Wykaz stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 3. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia w jednostkach na 

stanowiskach pracy wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, niespełniające 

wymaganych kwalifikacji zawodowych określonych w tym załączniku, mogą być zatrudnione 

na tych stanowiskach do czasu ich uzupełnienia, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat od 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

                                                 

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).   
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§ 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy 

wydane na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).  

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia
2)

. 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

  

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w 

sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi (Dz. U. poz. 2482), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej 

służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823). 
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Załączniki do rozporządzenia z 

dnia …………… 2017 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

 

Kwalifikacje oraz staż pracy wymagany od osób zatrudnionych przy badaniu dawców, 

pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników w jednostkach 

organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje 

zawodowe 

Staż pracy w 

zawodzie (w latach) 

1. Kierownik apteki 

szpitalnej  

Zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez ustawę z dnia 

6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. 2016 r. 

poz. 2142, z późn. zm.) 

Zgodnie z 

wymaganiami 

określonymi przez 

ustawę z dnia 6 

września 2001 r. 

Prawo 

farmaceutyczne (Dz. 

U. 2016 r. poz. 2142, 

z późn. zm.) 

2. Kierownik Działu (z 

wyłączeniem:  

- Apteki Szpitalnej, 

- Działu analiz 

lekarskich,  

- Działu immunologii 

transfuzjologicznej,  

- Działu czynników 

zakaźnych,  

- Działu zapewnienia 

jakości,  

- Działu preparatyki i 

- Działu Farmacji 

Szpitalnej) 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Działu lub  

- prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego oraz 

posiadanie tytułu specjalisty 

zgodnego z profilem Działu lub  

- prawo wykonywania zawodu 

farmaceuty oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Działu lub 

- prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej oraz 

5 (w tym min. 2 lata 

w tym dziale) 
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posiadanie dyplomu ukończenia 

studiów drugiego stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo, a także posiadanie  

tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa zgodnego z 

profilem Działu 

3. Kierownik Działu 

Farmacji Szpitalnej   

Zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez ustawę z dnia 

6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. 2016 r. 

poz. 2142, z późn. zm.) 

Zgodnie z 

wymaganiami 

określonymi przez 

ustawę z dnia 6 

września 2001 r. 

Prawo 

farmaceutyczne (Dz. 

U. 2016 r. poz. 2142, 

z późn. zm.) 

4. Kierownik:  

- Działu analiz 

lekarskich,  

- Działu immunologii 

transfuzjologicznej,  

- Działu czynników 

zakaźnych,  

- Działu zapewnienia 

jakości,  

- Działu preparatyki 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Działu lub  

- prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego oraz 

posiadanie tytułu specjalisty 

zgodnego z profilem Działu, 

5 (w tym min. 2 lata 

w tym dziale) 

5. Kierownik Pracowni 

(z wyłączeniem:  

- Pracowni analiz 

lekarskich,  

- Pracowni 

wykonujących 

badania z zakresu 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Pracowni lub  

- prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego oraz 

posiadanie tytułu specjalisty 

5 
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immunologii 

transfuzjologicznej  

- Pracowni 

wykonujących 

badania czynników 

zakaźnych) 

zgodnego z profilem Pracowni 

lub  

- prawo wykonywania zawodu 

farmaceuty oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Pracowni lub 

- prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej oraz 

posiadanie dyplomu ukończenia 

studiów drugiego stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo, a także posiadanie 

tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa zgodnego z 

profilem Pracowni 

6. Kierownik:  

- Pracowni analiz 

lekarskich  

- Pracowni 

wykonujących 

badania z zakresu 

immunologii 

transfuzjologicznej  

- Pracowni 

wykonujących 

badania czynników 

zakaźnych 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Pracowni lub  

- prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego oraz 

posiadanie tytułu specjalisty 

zgodnego z profilem Pracowni, 

5 (w tym min. 2 lata 

w tym dziale) 

7. Starszy 

asystent/starszy 

asystent diagnostyki 

laboratoryjnej 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Działu lub 

- prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego oraz 

5 
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posiadanie tytułu specjalisty w 

dziedzinach przydatnych do 

wykonywania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej lub 

- prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej oraz 

posiadanie dyplomu ukończenia 

studiów drugiego stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo, a także posiadanie 

tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa zgodnego z 

profilem Działu  

- prawo wykonywania zawodu 

farmaceuty oraz posiadanie tytułu 

specjalisty zgodnego z profilem 

Działu  

8. Asystent/Asystent 

diagnostyki 

laboratoryjnej 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza lub  

- prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego lub 

- prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej oraz 

posiadanie dyplomu ukończenia 

studiów drugiego stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo lub  

- posiadanie dyplomu magistra na 

kierunku farmacja, biologia, 

chemia lub innych kierunkach 

kształcenia właściwych dla 

dziedziny nauk biologicznych, 

medycznych, farmaceutycznych i 

2 
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nauk o zdrowiu 

9. Młodszy 

asystent/Młodszy 

asystent diagnostyki 

laboratoryjnej 

- prawo wykonywania zawodu 

lekarza, pielęgniarki, położnej lub 

posiadanie dyplomu magistra na 

kierunku farmacja, biologia, 

chemia, analityka medyczna lub 

na innych kierunkach kształcenia 

właściwych dla dziedziny nauk 

biologicznych, medycznych, 

farmaceutycznych i nauk o 

zdrowiu.   

- 

10. Starszy technik 

analityki medycznej 

co najmniej tytuł zawodowy 

licencjata na kierunku analityka 

medyczna lub technika analityki 

medycznej 

5 

11. Technik analityki 

medycznej 

co najmniej tytuł zawodowy 

licencjata na kierunku analityka 

medyczna lub technika analityki 

medycznej 

- 

12. Starszy technik posiadanie tytułu zawodowego 

technika chemika lub technika 

farmaceutycznego lub posiadanie 

co najmniej wykształcenia 

średniego dla dziedzin nauk 

biologicznych, medycznych, 

farmaceutycznych i nauk o 

zdrowiu 

5 

13. Technik posiadanie tytułu zawodowego 

technika chemika lub technika 

farmaceutycznego lub posiadanie 

co najmniej wykształcenia 

średniego dla dziedzin nauk 

- 
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biologicznych, medycznych, 

farmaceutycznych i nauk o 

zdrowiu 

14. Starsza 

pielęgniarka/starsza 

położna 

prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej 

5 

15. Pielęgniarka/położna prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej 

- 

16. Starszy ratownik  

medyczny 

tytuł zawodowy ratownika 

medycznego i realizacja 

obowiązków doszkalania 

zawodowego określonych w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1868, z późn. zm.) 

3 

17. Ratownik 

Medyczny  

tytuł zawodowy ratownika 

medycznego i realizacja 

obowiązków doszkalania 

zawodowego określonych w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1868, z późn. zm.) 

- 

18. Farmaceuta  ukończenie wyższych studiów 

magisterskich na kierunku 

farmacja i prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty 

- 

19. Starszy technik 

farmacji 

tytuł zawodowy technika 

farmaceutycznego 

5 

20. Technik farmacji tytuł zawodowy technika 

farmaceutycznego 

- 
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21. Pomoc laboratoryjna co najmniej wykształcenie 

podstawowe oraz przeszkolenie w 

miejscu pracy 

- 

22. Starsza sekretarka 

medyczna 

co najmniej wykształcenie średnie 5 

23. Sekretarka medyczna co najmniej wykształcenie średnie - 

24. Starszy rejestrator 

medyczny 

co najmniej wykształcenie średnie 5 

25. Rejestrator medyczny co najmniej wykształcenie średnie - 

26. Starszy statystyk 

medyczny 

co najmniej wykształcenie średnie 5 

27. Statystyk medyczny co najmniej wykształcenie średnie - 
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Załącznik nr 2 

 

Wykaz stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach jednostek organizacyjnych 

publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o publicznej służbie krwi, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz 

wydawaniem krwi lub jej składników  

Lp. Dział lub Pracownia Stanowisko 

1 Apteka szpitalna  1.  kierownik apteki szpitalnej 

2.  farmaceuta, starszy asystent/starszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/ 

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 

3.  starszy technik farmacji, technik farmacji 

4.  starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny, pomoc 

laboratoryjna 

2 Dział farmacji szpitalnej 1.  kierownik działu farmacji szpitalnej 

2.  farmaceuta, starszy asystent/starszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, młodszy 

asystent/młodszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej 

3. starszy technik farmacji, technik farmacji 

4.  starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny, pomoc 

laboratoryjna 
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3 Dział Dawców (w tym Gabinet 

Lekarski) 

1. kierownik działu, kierownik pracowni, 

starszy asystent/starszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy 

asystent diagnostyki laboratoryjnej 

 

2. starsza pielęgniarka/starsza położna, 

pielęgniarka/położna, starszy ratownik 

medyczny, ratownik medyczny  

 

3. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

 

4. pomoc laboratoryjna 

4 Dział analiz lekarskich 1. kierownik działu, o którym mowa w poz. 4 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik 

pracowni, starszy asystent/starszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, młodszy 

asystent/młodszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej 

2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 
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3. starsza pielęgniarka/starsza położna, 

pielęgniarka/położna, starszy ratownik 

medyczny, ratownik medyczny 

4. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

5. pomoc laboratoryjna 

5 Dział immunologii 

transfuzjologicznej 

1. kierownik działu, o którym mowa w poz. 4 

załącznika nr 1 do rozporządzenia , 

kierownik pracowni, starszy asystent/ starszy 

asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/ 

asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy 

asystent/ młodszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej 

2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 

3. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

4. pomoc laboratoryjna 
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6 Dział czynników zakaźnych. 1. kierownik działu, o którym mowa w poz. 4 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik 

pracowni, starszy asystent/ starszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/ 

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 

2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 

3. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

4. pomoc laboratoryjna 

7 Dział pobierania  1. kierownik działu, kierownik pracowni, 

starszy asystent/ starszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, młodszy asystent/ młodszy 

asystent diagnostyki laboratoryjnej 

2. starsza pielęgniarka/starsza położna, 

pielęgniarka/ położna, starszy ratownik 

medyczny, ratownik medyczny 

3. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  
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4. pomoc laboratoryjna 

8  Dział preparatyki 1. kierownik działu, o którym mowa w poz. 4 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik 

pracowni, starszy asystent/starszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, asystent/ asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/ 

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 

2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 

 

3. starsza pielęgniarka/starsza położna, 

pielęgniarka/położna, starszy ratownik 

medyczny, ratownik medyczny 

4. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

5. pomoc laboratoryjna 

9 Dział zapewnienia jakości 1. kierownik działu, o którym mowa w poz. 4 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik 

pracowni, starszy asystent/ starszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, asystent/ asystent 

diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/ 

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 
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2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 

3. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

 

4. pomoc laboratoryjna 

10  Dział ekspedycji 1. kierownik działu, kierownik pracowni, 

starszy asystent/ starszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, asystent/ asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, młodszy asystent/ młodszy 

asystent diagnostyki laboratoryjnej 

2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 

3. starsza pielęgniarka/starsza położna, 

pielęgniarka/położna, starszy ratownik 

medyczny, ratownik medyczny 

 

4. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  
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5. pomoc laboratoryjna 

11 Pracownia:  

- analiz lekarskich,  

- wykonująca badania z zakresu 

immunologii transfuzjologicznej 

- wykonująca badania 

czynników zakaźnych 

1. kierownik pracowni, o którym mowa w poz. 

6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, starszy 

asystent/starszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy 

asystent diagnostyki laboratoryjnej 

2. starszy technik analityki medycznej, technik 

analityki medycznej, starszy technik, technik 

3. starsza pielęgniarka/starsza położna, 

pielęgniarka/położna, starszy ratownik 

medyczny, ratownik medyczny 

4. starsza sekretarka medyczna, sekretarka 

medyczna, starsza rejestratorka medyczna, 

rejestratorka medyczna, starszy statystyk 

medyczny, statystyk medyczny  

5. pomoc laboratoryjna 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w 

art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1371). Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia został 

obowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze rozporządzenia, kwalifikacji oraz 

stażu pracy wymaganego od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej 

służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników, 

a także wykazu stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek 

organizacyjnych publicznej służby krwi, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką 

oraz wydawaniem krwi lub jej składników, mając na uwadze bezpieczeństwo dawców i 

biorców krwi oraz zapewnienie, aby kwalifikacje i wymagany staż pracy odpowiadał 

zakresowi zadań na danym stanowisku pracy. 

Projekt doprecyzowuje kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych publicznej służby krwi poprzez podanie (wskazanie) stażu pracy 

niezbędnego do zatrudnienia na danym stanowisku pracy. W projekcie rozporządzenia 

uwzględniono również wykaz stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych 

jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w celu uporządkowania i ujednolicenia 

stanowisk pracy w ww. jednostkach. Jednocześnie w projekcie zawarto regulację 

przejściową, umożliwiającą osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych publicznej 

służby krwi w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań 

określonych nowymi przepisami, uzupełnienie posiadanego wykształcenia w okresie 7 lat od 

dnia jego wejścia w życie. 

Dodatkowo nowością, w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 

listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. U. z 2004 r. poz. 2482), jest 

dopuszczenie możliwości zatrudniania ratowników medycznych, w tym w dziale pobierania 

krwi oraz w dziale ekspedycji. Ponadto dostosowano regulacje dotyczące wykształcenia do 

obecnie obowiązującym norm prawnych (np. wskazano na niektórych stanowiskach na 

ukończenie studiów w zakresie "innych kierunków kształcenia właściwych dla dziedziny 

nauk biologicznych"). Mając na uwadze specyfikę działalności centrów krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa zrezygnowano ze wskazywania w kwalifikacjach zawodowych prawa 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Do tego, przy lekarzach i diagnostach 
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laboratoryjnych, którzy powoływani będą na stanowiska kierowników wskazano na potrzebę 

posiadania dodatkowo tytułu specjalisty zgodnego z profilem Działu lub Pracowni. Z uwagi 

również na konieczność zachowania wysokiej jakości w krwiodawstwie i krwiolecznictwie 

rozdzielono niektóre pracownie, aby wskazać inne warunki i wymagania odnośnie 

wykształcenia. Nowością jest również - zgodnie z obecnym brzmieniem delegacji ustawowej 

- określenie wymaganego stażu pracy, co w poprzednim rozporządzeniu nie było regulowane. 

Rozporządzenie przewiduje, że jego wejście w życie nastąpi w dniu następującym po 

dniu ogłoszenia w Dz. U. Spowodowane jest to regulacją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 823). Zgodnie z przywołaną normą, poprzednie rozporządzenie regulujące 

tą kwestię (wskazane powyżej) utraci moc do 10 września 2017 r. Wobec tego, mając na 

uwadze potrzebę zachowania ciągłości regulacji prawnych dotyczących kwalifikacji i stażu 

pracy w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wskazanie takiego dnia wejścia w życie 

przedmiotowego rozporządzenia jest konieczne. Jednocześnie spełnione są warunki wskazane 

w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.): za projektowaną datą 

wejścia w życie  stoi ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa prawnego nie 

stoją temu na przeszkodzie. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie 

podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.  

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

Brak również przewidywanego wpływu projektowanego rozporządzenia na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 



– 19 – 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny prawem Unii Europejskiej, stosownie do 

stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych zawartego przy piśmie z dnia 23 listopada 2016 r., 

znak: DPUE.920.1730.2016/2/MM. 


