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Szanowna Pani Dyrektor

Mając na uwadze ogłaszane zapotrzebowanie na osocze pochodzące od osób, które 
pokonały wirusa SARS – CoV – 2 (ozdrowieńców a także osób, które przebyły zakażenie 
bezobjawowo), działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w oparciu o 
przepis art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. 
U. 2020 r. poz. 627), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w 
następujących kwestiach.

Przede wszystkim, zważając na powierzone Państwu przez Ministra Zdrowia 
zadanie, jakim jest prowadzenie, gromadzenie, analiza i opracowywanie danych 
statystycznych niezbędnych dla właściwego zarządzania publiczną służbą krwi1, proszę o 
udzielenie Rzecznikowi informacji, ile z ww. osób (bądź jaki procent tych osób) oddało 
dotychczas osocze, a także jaką ilością osocza obecnie w kraju dysponujemy i czy jest to 
ilość zaspokajająca nasze krajowe potrzeby.

Kierując się podanymi na stronach internetowych2 wymogami kwalifikującymi dane 
osoby jako dawców osocza na cele terapii z Covid – 19, Rzecznik pragnąłby także uzyskać 
informację, czy - a jeśli tak, to z jakich przyczyn - z ich kręgu wykluczone są osoby, które 

1 §2 punkt 12 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi 
2 https://www.gov.pl/web/nck/pokonales-covid-19-oddaj-osocze          https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/
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wykonały test na okoliczność zakażenia prywatnie (test zlecony komercyjnie) i uzyskały w 
nim wynik pozytywny.

Rzecznik chciałby także dowiedzieć się, czy dla osób kwalifikujących się do oddania 
osocza, które z różnorakich względów nie są jednak w stanie dotrzeć do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przewidziane są szczególne rozwiązania, takie 
jak np. wsparcie transportowe. 

Będzie ponadto zobowiązany za potwierdzenie, że oddający osocze w omawianym 
celu rejestrowani są jako dawcy krwi w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2020 r. poz.1777), a co za tym idzie, 
przysługują im uprawnienia udzielone przepisami tego rozdziału, w szczególności zaś te 
przewidziane w art. 9 ust. 1 ustawy.

Z wyrazami szacunku

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu
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