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Pan  

Piotr Mierzejewski  

Dyrektor  

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

 w odpowiedzi na pismo znak: V.7010.249.2020.MŻ przesłane w dniu 25 listopada 2020 r., 
przy którym przekazano pytania w sprawie uzyskiwania osocza ozdrowieńców i przysługujących 
im uprawnień, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.  
 
1. Zważając na powierzone Państwu przez Ministra Zdrowia zadanie, jakim jest prowadzenie, gromadzenie, 

analiza i opracowywanie danych statystycznych niezbędnych dla właściwego zarządzania publiczną służbą 
krwi, 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.  

 
Według stanu na dzień 26 listopada 2020 r., od kwietnia br. pobrano łącznie 7 266 donacji osocza  
od ozdrowieńców, co stanowi łącznie 19 311,8 jednostek. Obecnie na stanie magazynowym 
RCKiK, gotowych do wydania do lecznictwa znajduje się 2 648 jednostek, a w trakcie badań 
kwalifikacyjnych i oznaczania miana przeciwciał są 2 442 jednostki. Dzienne zapotrzebowanie  
na osocze z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 oscyluje w granicach 400-500 jednostek. Jednakże 
dzięki podjętym, szeroko zakrojonym działaniom komunikacyjnym w chwili obecnej na stanach 
magazynowych RCKiK znajdują się ilości osocza zapewniające możliwość bieżącej realizacji 
zapotrzebowań zgłaszanych przez podmioty lecznicze, zajmujące się leczeniem pacjentów 
chorych na COVID-19 oraz zapewniony jest jednocześnie odpowiedni zapas.   
 
2. Kierując się podanymi na stronach internetowych 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 wykonały test na okoliczność zakażenia prywatnie (test 
zlecony komercyjnie) i uzyskały w nim wynik pozytywny? 

 
Kryteria kwalifikacji dawców do oddania osocza dla chorych na COVID-19 w żaden sposób nie 
różnicują osób, które wykonały test prywatnie, czy też zostały na niego skierowane przez lekarza 
POZ. Osocze do zastosowania w leczeniu COVID-19 może zostać pobrane od ozdrowieńców, 



 

 
 

tj. osób po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których 
minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji, 
spełniających pozostałe kryteria kwalifikacji dawców określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi 
i dawców krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1741). 
 
3. 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.  

Dawcom krwi i jej składników, w tym ozdrowieńcom, którzy zgłoszą chęć oddania osocza, 
zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1777, t.j.) 
przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,  
na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży 
służbowych na obszarze kraju. Koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby 
krwi. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że także w czasie pandemii do obowiązków publicznej 
służby krwi należy zapewnienie racjonalnej gospodarki pozostałymi składnikami krwi. Należy 
pamiętać, że głównym składnikiem krwi stosowanym najczęściej w lecznictwie jest Koncentrat 
Krwinek Czerwonych. Dlatego tak ważne jest, aby podejmowane działania umożliwiły 

zabezpieczenie wszystkich pacjentów wymagających leczenia krwią, bądź jej składnikami.  

4. (Rzecznik) 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. 

Pragniemy podkreślić, że dawcy osocza dla chorych na COVID-19 podlegają tym samym 
regulacjom co dawcy krwi i jej składników, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców 
krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741) oraz w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi  

(Dz. U. z 2020, poz. 1777 t.j.).  

 
 

 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku, 

 

Małgorzata Lorek 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/ 
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