
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.

Poz. 708

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużo-
ny Dawca Przeszczepu” (Dz. U. Nr 168, poz. 1043) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się 
komórek i tkanek, zawiadamia listem poleconym dawcę szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek 
o terminie i miejscu wręczenia odznaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.”,

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, lub osoba przez niego upoważniona dokonuje 
wręczenia odznaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.”;

2) w § 3: 

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) nazwę i adres podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania;”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument wystawiony na podstawie dokumentacji 
medycznej osoby, której dotyczy wniosek, przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobra-
nia szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządu, określający datę i miejsce pobrania.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odznaka „Dawca Przeszczepu” ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w kolorze srebr-
nym. Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem „Dawca Przeszcze-
pu”. Symboliczny wizerunek serca jest wypukły. Na rewersie odznaki jest umocowane zapięcie umożliwiające wpię-
cie do ubrania.”;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, 
poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. 
Nr 112, poz. 654.
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4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznaka „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w ko-
lorze złotym. Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem „Zasłużony 
Dawca Przeszczepu”. Symboliczny wizerunek serca jest wypukły. Na rewersie odznaki jest umocowane zapięcie 
umożliwiające wpięcie do ubrania.”;

5)  załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 maja 2014 r  (poz  708)

WZÓR LEGITYMACJI „DAWCA PRZESZCZEPU”

Okładka: z zewnątrz niebieska z wytłoczonym tekstem „DAWCA PRZESZCZEPU”

 

       21 maja 20 4 r  oz  
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Wkładka

 Strona 1 Strona 2




