
Na podstawie art. 16 ust. 8 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. Centralny rejestr niespokrewnionych dawców
szpiku i krwi p´powinowej, zwany dalej „rejestrem”,
prowadzi si´ w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 2. Rejestr zawiera w ka˝dej cz´Êci:

1) karty danych dawców szpiku i komórek krwio-
twórczych krwi obwodowej;

2) karty danych krwi p´powinowej.

§ 3. 1. Przekazywanie danych do rejestru nast´pu-
je przesy∏kà poleconà lub drogà elektronicznà. 

2. Dane przesy∏ane drogà elektronicznà muszà zo-
staç oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy jedno-
znacznà identyfikacj´ nadawcy oraz zapewniajàcy bez-
pieczeƒstwo przesy∏anych danych.

§ 4. 1. Wpisu danych do rejestru dokonuje si´ pod
kolejnym numerem.

2. Wpis w rejestrze nie mo˝e zostaç usuni´ty.

3. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej mu-
si posiadaç zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce usuni´-
cie danych wprowadzonych poprzednio, podczas
czynnoÊci aktualizacji bàdê wykreÊlania danych dawcy
z rejestru.

4. W rejestrze prowadzonym w formie pisemnej
aktualizacja musi byç dokonywana w sposób czytelny,
z podaniem daty dokonania tej aktualizacji oraz czytel-
nym podpisem osoby jej dokonujàcej. 

5. Rejestr powinien umo˝liwiç ocen´ wyników
przeszczepienia.

§ 5. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do
Spraw Transplantacji „Poltransplant”, prowadzàc re-
jestr, jest obowiàzane przechowywaç dane gromadzo-
ne w rejestrze w sposób zapewniajàcy ochron´ da-
nych osobowych dawcy przed osobami nieuprawnio-
nymi lub ich zniszczeniem.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi p´powinowej

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).


