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Poz. 584

584
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 maja 2006 r.
w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej
Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 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 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

§ 1. Krajowej Radzie Transplantacyjnej nadaje si´
statut stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Traci moc zarzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie
nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej
(Dz. Urz. MZ i OS Nr 2, poz. 3).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 maja 2006 r. (poz. 584)

STATUT
KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ
§ 1. 1. W sk∏ad Krajowej Rady Transplantacyjnej,
zwanej dalej „Radà”, wchodzà powo∏ani przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, jako cz∏onkowie:
1) krajowi konsultanci z nast´pujàcych dziedzin:
transplantologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii
i traumatologii, chirurgii ogólnej i okulistyki;
2) eksperci w dziedzinach: etyki, socjologii, filozofii
i prawa;
3) eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek
i transplantologii klinicznej, w tym reprezentujàcy
transplantologi´ klinicznà u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, wàtroby, trzustki, p∏uc, uk∏adu
krwiotwórczego i nowotworowych;
4) przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Pracami Rady kieruje przewodniczàcy Rady.
3. W pracach Rady mo˝e uczestniczyç minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia lub jego przedstawiciel.
4. Do udzia∏u w posiedzeniach Rady mogà byç zapraszani eksperci z ró˝nych dziedzin nauki bez prawa
udzia∏u w g∏osowaniach.
§ 2. Rada wybiera spoÊród swego grona zast´pc´
przewodniczàcego Rady w g∏osowaniu tajnym wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy
cz∏onków Rady.
§ 3. Do zadaƒ przewodniczàcego Rady nale˝y:
1) przygotowywanie projektów planów pracy i posiedzeƒ Rady;

2) ustalanie i przesy∏anie cz∏onkom Rady terminów
posiedzeƒ Rady i projektów porzàdków jej obrad;
3) powo∏ywanie spoÊród cz∏onków Rady stale lub
doraênie dzia∏ajàcych zespo∏ów roboczych w celu
usprawnienia prac Rady;
4) zlecanie przygotowania ekspertyz, ocen i opinii;
5) przedstawianie Radzie projektów opinii, wniosków, ocen i sprawozdaƒ;
6) przedstawianie opinii, wniosków, ocen i sprawozdaƒ przyj´tych przez Rad´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia;
7) przedstawianie stanowiska w przedmiocie medycznych kryteriów wyboru biorców.
§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach odbywajàcych si´ co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenia Rady zwo∏uje przewodniczàcy Rady
lub na jego wniosek zast´pca przewodniczàcego Rady.
3. Posiedzenia Rady zwo∏uje si´ równie˝ na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
§ 5. Wynagrodzenia za przygotowanie ekspertyz,
opinii i ocen niezb´dnych dla wykonywania zadaƒ Rady ustala si´ w umowach cywilno-prawnych.
§ 6. 1. Uchwa∏y Rady sà podejmowane w g∏osowaniu jawnym oraz zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów
w obecnoÊci co najmniej 1/2 cz∏onków Rady.
2. Przewodniczàcy Rady mo˝e z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek cz∏onka Rady zarzàdziç g∏osowanie
tajne.
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§ 7. 1. Z przebiegu posiedzeƒ Rady sporzàdza si´
protoko∏y, które podpisuje przewodniczàcy Rady,
a w przypadku nieobecnoÊci przewodniczàcego Rady,
zast´pca przewodniczàcego Rady.
2. Protoko∏y zawierajà:
1) list´ uczestników;
2) porzàdek dzienny;
3) treÊç obrad;
4) podj´te ustalenia w formie opinii lub wniosku.
§ 8. 1. Cz∏onkowie Rady za udzia∏ w posiedzeniu
otrzymujà wynagrodzenie w wysokoÊci 270 z∏otych.
2. Cz∏onkowie Rady otrzymujà diety i zwrot kosztów przejazdów na zasadach okreÊlonych dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych odbywanych na obszarze kraju.
§ 9. 1. Do zadaƒ Komisji Etycznej nale˝y w szczególnoÊci opiniowanie wniosków o przeprowadzenie:
1) pobrania i przeszczepiania narzàdu od ˝ywego
dawcy na rzecz osoby nieb´dàcej krewnym w linii
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prostej, rodzeƒstwem, osobà przysposobionà lub
ma∏˝onkiem;
2) przeszczepienia komórek, tkanek lub narzàdów pobranych od zwierzàt.
2. Komisja Etyczna wybiera przewodniczàcego ze
swego sk∏adu wi´kszoÊcià g∏osów.
3. Komisja Etyczna opiniuje przedstawione wnioski i zatwierdza je w g∏osowaniu jawnym wi´kszoÊcià
g∏osów.
4. Do cz∏onków Komisji Etycznej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8.
§ 10. 1. Po zakoƒczeniu danego zadania zespó∏ roboczy, o którym mowa w § 3 pkt 3, sk∏ada sprawozdanie z jego wykonania przewodniczàcemu Rady.
2. Do cz∏onków zespo∏ów roboczych stosuje si´
odpowiednio przepisy § 8.
§ 11. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Rady pokrywa si´ z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.
§ 12. Obs∏ug´ organizacyjnà i technicznà Rady zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia.

