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Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepia-
niu komórek, tkanek i narzàdów (Dz. U. Nr 169,
poz. 1411) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzory legitymacji i odznak „Dawca Przeszczepu”
i „Zas∏u˝ony Dawca Przeszczepu”;

2) sposób i tryb nadawania odznak, o których mowa
w pkt 1;

3) sposób dokumentowania iloÊci pobraƒ dla celów
nadania odznak, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej, w któ-
rym dokonano pobrania szpiku lub innych regeneru-
jàcych si´ komórek i tkanek, zawiadamia listem pole-
conym dawc´ szpiku lub innych regenerujàcych si´
komórek i tkanek o terminie i miejscu wr´czenia od-
znaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacjà. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysy-
∏a si´ nie póêniej ni˝ na 30 dni przed terminem wr´cze-
nia odznaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacjà.

3. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej, o którym
mowa w ust. 1, lub osoba przez niego upowa˝niona
dokonuje wr´czenia odznaki „Dawca Przeszczepu”
wraz z legitymacjà.

§ 3. 1. Wniosek Centrum Organizacyjno-Koordy-
nacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
o nadanie odznaki „Zas∏u˝ony Dawca Przeszczepu”
powinien zawieraç nast´pujàce dane dotyczàce po-
brania od ˝ywego dawcy:

1) imi´ i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) adres miejsca zamieszkania lub adres do kore-
spondencji;

4) numer PESEL, je˝eli posiada;

5) dat´ i miejsce pobrania;
6) okreÊlenie narzàdu, szpiku lub innych regenerujà-

cych si´ komórek i tkanek, które pobrano;

7) nazw´ i adres zak∏adu opieki zdrowotnej, w któ-
rym dokonano pobrania;

8) imi´ i nazwisko lekarza, który dokona∏ pobrania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ dokument wystawiony na podstawie dokumenta-
cji medycznej osoby, której dotyczy wniosek, przez
kierownika zak∏adu opieki zdrowotnej, w którym do-
konano pobrania szpiku lub innych regenerujàcych
si´ komórek i tkanek albo narzàdu, okreÊlajàcy dat´
i miejsce pobrania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia zawiada-
mia listem poleconym osob´, której dotyczy wniosek,
o którym mowa w ust. 1, o terminie i miejscu uroczy-
stego wr´czenia odznaki „Zas∏u˝ony Dawca Prze-
szczepu” wraz z legitymacjà. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, wysy-
∏a si´ nie póêniej ni˝ na 30 dni przed terminem uroczy-
stego wr´czenia odznaki „Zas∏u˝ony Dawca Prze-
szczepu” wraz z legitymacjà.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia lub osoba
przez niego upowa˝niona dokonuje uroczystego wr´-
czenia odznaki „Zas∏u˝ony Dawca Przeszczepu” wraz
z legitymacjà.

6. Ewidencj´ osób, którym nadano odznak´ „Za-
s∏u˝ony Dawca Przeszczepu”, prowadzi urzàd obs∏u-
gujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

§ 4. 1. Odznaka „Dawca Przeszczepu” ma kszta∏t
ko∏a o Êrednicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w ko-
lorze srebrnym. Na awersie odznaki znajduje si´ sym-
boliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem
„Dawca Przeszczepu”. Symboliczny wizerunek serca
jest wypuk∏y. Na rewersie odznaki jest umocowana
agrafka.

2. Wzór odznaki jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia.

3. Wzór legitymacji jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Odznaka „Zas∏u˝ony Dawca Przeszczepu”
ma kszta∏t ko∏a o Êrednicy 20 mm i jest wykonana
z metalu, w kolorze z∏otym. Na awersie odznaki znaj-
duje si´ symboliczny wizerunek serca otoczony koli-
stym napisem „Zas∏u˝ony Dawca Przeszczepu”. Sym-
boliczny wizerunek serca jest wypuk∏y. Na rewersie
odznaki jest umocowana agrafka.

2. Wzór odznaki jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia.

3. Wzór legitymacji jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 6. Odznaki, o których mowa w § 4 i 5, mogà byç
nadane tej samej osobie tylko raz. 

§ 7. 1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki,
o której mowa w § 4 lub 5, organ, który jà nada∏, mo-
˝e, na wniosek osoby, której nadano odznak´, lub
osoby przez nià upowa˝nionej, ponownie wydaç od-
znak´ za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwier-
dzajàcej nadanie odznaki, z tym ˝e wydanie wtórnego
egzemplarza legitymacji nast´puje nieodp∏atnie.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

1043

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zas∏u˝ony Dawca Przeszczepu”

———————
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).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2008 r. (poz. 1043)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ODZNAKI „DAWCA PRZESZCZEPU”
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI „DAWCA PRZESZCZEPU”

Ok∏adka: z zewnàtrz niebieska z wyt∏oczonym tekstem „DAWCA PRZESZCZEPU”
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Wk∏adka

Strona 1 Strona 2
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ODZNAKI „ZAS¸U˚ONY DAWCA PRZESZCZEPU”
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI „ZAS¸U˚ONY DAWCA PRZESZCZEPU”

Ok∏adka: z zewnàtrz niebieska z wyt∏oczonym god∏em i tekstem „ZAS¸U˚ONY DAWCA PRZESZCZEPU”
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Wk∏adka

Strona 1 Strona 2

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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