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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 9 października 1997 r. 

w sprawie zasad i trybu ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek 
i narządów oraz zwrotu tych kosztów. 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 paź
dziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komó
rek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682 oraz 
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do samo
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 2. Do rzeczywiście poniesionych kosztów pobra
nia komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich 
w jednostce organizacyjnej słuźby zdrowia zalicza się 
koszty osobowe i materiałowe obejmujące: 

1) koszty osobowe komisji stwierdzającej trwałe i nie
odwracalne ustanie funkcji pnia mózgu (śmierci 
mózgowej), 

2) koszty pobytu w szpitalu potencjalnego dawcy 
w okresie od podejrzenia śmierci mózgowej do jej 
stwierdzenia, 

3) koszty opinii lekarza anatomopatologa lub lekarza 
sądowego o stanie zwłok i o możliwości pobrania 
tkanek na podstawie kryteriów kwalifikacji daw
ców, 

4) bezpośrednie koszty zabiegu pobrania i protezowa
nia zwłok, 

5) koszty badań laboratoryjnych koniecznych do wy
konania przed pobraniem, 

6) koszty hodowania komórek do przeszczepiania, 

7) koszty konserwacji, sterylizacji przechowywania 
i opakowania przedmiotu pobrania, 

8) koszty transportu przedmiotu pobrania do zakładu 
opieki zdrowotnej, w którym ma być dokonany za
bieg przeszczepienia. 

§ 3. Do rzeczywiście poniesionych kosztów przez 
bank komórek i tkanek zalicza się koszty wymienione 
w § 2 pkt 3-8. 

§ 4. 1. Do ustalania wysokości i trybu ustalania 
kosztów, o których mowa w § 2 i 3, oraz ich ewidencjo
nowania stosuje się przepisy zarządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów 
i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
(Monitor Polski Nr 19, poz. 143), z tym że jednostka or
ganizacyjna służby zdrowia pobierająca komórki, tkan
ki i narządy oraz bank komórek i tkanek jest ośrodkiem 
zadaniowym w rozumieniu tych przepisów. 

2. Należność, jaką zakład opieki zdrowotnej, które
mu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkan
ki i narządy, jest obowiązany przekazać jednostce orga
nizacyjnej służby zdrowia bądź bankowi komórek i tka
nek z tytułu realizacji zamówienia, jest ustalona na 
podstawie kosztów finalnych, obliczanych zgodnie 
z § 2-5 zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w rozporzą
dzeniu do dostarczania komórek, tkanek i narządów 
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
w z. K. Kuszewski 
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