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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu
w tym rejestrze
Na podstawie art. 7 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)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131,
poz. 924).
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§ 1. Centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narzàdów ze zw∏ok ludzkich, zwany dalej „centralnym rejestrem sprzeciwów”, stanowi zbiór
informatyczny i archiwalny danych zawartych w zg∏oszeniach o dokonanie wpisu sprzeciwu i zg∏oszeniach
o wykreÊlenie wpisu sprzeciwu.
§ 2. 1. Wpis sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów nast´puje na podstawie zg∏oszenia osoby okreÊlonej w art. 5 ust. 1—3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzàdów, zwanej dalej „ustawà”.
2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si´
niezw∏ocznie po otrzymaniu zg∏oszenia.
3. Potwierdzeniem dokonania wpisu sprzeciwu
w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie o wpisie sprzeciwu, sporzàdzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do
Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej
„Poltransplantem”.
4. Je˝eli zakres danych w nades∏anym zg∏oszeniu
jest niezgodny z art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy, Poltransplant odsy∏a zg∏oszenie do osoby, o której mowa
w art. 5 ust. 1—3 ustawy, bez dokonania wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów z jednoczesnym wskazaniem braków uniemo˝liwiajàcych dokonanie wpisu.
§ 3. 1. O istnieniu wpisu sprzeciwu ma∏oletniego
zawiadamia si´ osob´, której wpis dotyczy, po osiàgni´ciu przez nià pe∏noletnoÊci, informujàc jednoczeÊnie o mo˝liwoÊci cofni´cia sprzeciwu w formie, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz o skutku,
o którym mowa w ust. 4.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a si´ w formie wydruku komputerowego potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu, przesy∏kà pocztowà za potwierdzeniem odbioru.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a si´ równie˝ do ma∏oletniego, który ukoƒczy∏ szesnaÊcie lat.
4. Brak odpowiedzi na zawiadomienie, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni stanowi potwierdzenie sprzeciwu.
5. Zmian wpisów w centralnym rejestrze sprzeciwów dotyczàcych ma∏oletniego, o którym mowa
w ust.1 i 3, dokonuje si´ niezw∏ocznie po otrzymaniu
zg∏oszenia o wykreÊlenie wpisu.
§ 4. 1. WykreÊlenie wpisu sprzeciwu w centralnym
rejestrze sprzeciwów nast´puje na podstawie zg∏oszenia o wykreÊlenie wpisu sprzeciwu przez osob´ okreÊlonà w art. 5 ust. 1—3 ustawy.
2. Potwierdzeniem dokonania wykreÊlenia wpisu
sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest za-
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wiadomienie o wykreÊleniu wpisu sprzeciwu, sporzàdzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu.
3. Przepisy § 2 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
§ 5. 1. Zg∏oszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 4
ust. 1, mo˝na sk∏adaç na formularzu, osobiÊcie lub
przesy∏aç pocztà na adres Poltransplantu.
2. Formularz zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1,
znajduje si´ na stronie internetowej Poltransplantu
lub w zak∏adach opieki zdrowotnej.
§ 6. 1. Istnienie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów lekarz zamierzajàcy dokonaç pobrania lub osoba przez niego upowa˝niona ustala telefonicznie, faksem lub pocztà elektronicznà.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, potwierdza istnienie wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów poprzez wys∏anie do Poltransplantu przesy∏kà
poleconà pytania zawierajàcego dane wymienione
w art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy oraz nast´pujàce dane
osoby wymienionej w art. 7 ust. 6 ustawy:
1) imi´ i nazwisko;
2) numer i seria dowodu to˝samoÊci;
3) numer PESEL;
4) adres podmiotu, w którym jest zatrudniona ta osoba.
3. Odpowiedê na pytanie, o którym mowa w ust. 1,
potwierdza si´ niezw∏ocznie zawiadomieniem o istnieniu lub braku wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze
sprzeciwów.
4. Odpowiedê na pytanie, o którym mowa w ust. 2,
przesy∏a si´ w formie wydruku komputerowego potwierdzonego podpisem dyrektora Poltransplantu
przesy∏kà poleconà.
§ 7. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ jego przepisy.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 1 paêdziernika 1996 r.
w sprawie centralnego rejestru zg∏oszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narzàdów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oÊwiadczeƒ (Dz. U. Nr 124,
poz. 588).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa

