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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

 

(druk nr 430) 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 125) 

 

Art. 43. 

[1. Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z 

zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.] 

<1. Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń.> 

2. W uzasadnionych przypadkach lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może uzależnić 

wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok. 

[3. Lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może wystawić kartę zgonu na podstawie 

dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną 

uprawnioną osobę.] 

<3. Lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może wystawić kartę zgonu na podstawie 

dokumentacji badania pośmiertnego przeprowadzonego przez innego lekarza lub 

inną uprawnioną osobę, a także na podstawie dokumentacji stwierdzenia trwałego 

nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego 

zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, o których mowa w art. 

43a.> 

 

<Art. 43a. 

1. Stwierdzenie: 

1) trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu),  

2) nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów 
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– następuje po przeprowadzeniu przez specjalistów, o których mowa w ust. 5 albo 6, 

postępowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, z uwzględnieniem sposobu 

i kryteriów, o których mowa w ust. 3. 

2. Sposób i kryteria, o których mowa w ust. 3, są ustalane zgodnie z aktualną wiedzą 

medyczną przez specjalistów w odpowiednich dziedzinach medycyny powoływanych i 

odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.  

3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, sposób i kryteria 

stwierdzenia: 

1) trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu); 

2) nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, nie rzadziej niż raz na 5 lat, powierza 

specjalistom w odpowiednich dziedzinach medycyny powoływanym i odwoływanym 

przez tego ministra dokonanie oceny zgodności sposobu i kryteriów, o których mowa 

w ust. 3, z aktualną wiedzą medyczną. 

5. Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć mózgu) stwierdza 

jednomyślnie dwóch lekarzy specjalistów posiadających II stopień specjalizacji lub 

tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 

terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub 

neurochirurgii.  

6. Nieodwracalne zatrzymanie krążenia poprzedzające pobranie narządów stwierdza 

jednomyślnie dwóch lekarzy specjalistów posiadających II stopień specjalizacji lub 

tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 

terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób 

wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii.  

7. Stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub 

nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów jest 

równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu.> 
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USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 

I PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 

1893 i 1991) 

 

Art. 3. 

1. Za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy nie można żądać ani przyjmować 

zapłaty, innej korzyści majątkowej lub korzyści osobistej. 

2. Zwrot kosztów pobrania, przechowywania, przetwarzania, sterylizacji, dystrybucji i 

przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów pobranych od dawcy nie jest zapłatą i nie 

stanowi korzyści majątkowej lub osobistej w rozumieniu ust. 1. 

3. Do kosztów pobrania komórek, tkanek i narządów zalicza się koszty: 

1)   koordynacji pobrania; 

2)   badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich; 

3)   identyfikacji potencjalnego dawcy; 

4)   kwalifikacji potencjalnego dawcy; 

[5)   komisyjnego stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu w 

sposób określony w art. 9 ust. 4;] 

<5) stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) 

lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, 

w sposób określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125);> 

6)   hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania 

czynności mózgu do pobrania narządu, wraz z czynnościami polegającymi na 

podtrzymywaniu czynności narządów; 

7)   badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów; 

8)   badań kwalifikujących narządy do przeszczepienia, po pobraniu od dawcy; 

9)   zabiegu pobrania komórek lub tkanek; 

10)  badań kwalifikujących komórki lub tkanki do przeszczepienia, po pobraniu od dawcy; 

11)  zabiegu pobrania narządów z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez podmiot 

leczniczy, w którym: 

a)  pobrano narząd lub narządy, 

b)  przeszczepiono pobrany narząd lub narządy. 
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4. Do kosztów pobrania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi 

pępowinowej, poza kosztami określonymi w ust. 3 pkt 1-4, 7 i 9, zalicza się koszty: 

1)   transportu potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane 

pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz potencjalnego dawcy 

albo dawcy z tego podmiotu leczniczego; 

2)   pobytu dawcy w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komórek 

krwiotwórczych krwi obwodowej; 

3)   przechowywania i przetworzenia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i 

krwi pępowinowej; 

4)   transportu pobranego i przetworzonego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi 

obwodowej i krwi pępowinowej do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane 

przeszczepienie; 

5)   ponoszone przez ośrodek dawców szpiku w związku z udostępnianiem szpiku, 

komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej. 

5. Do kosztów pobrania komórek lub tkanek ze zwłok ludzkich, poza kosztami określonymi w 

ust. 3 pkt 1-4, 7, 9 i 10, zalicza się koszty: 

1)   transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny sądowej, 

zakładu anatomii patologicznej uczelni medycznej i uniwersytetu z wydziałem 

medycznym, instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), i 

zakładu pogrzebowego posiadającego salę sekcyjną do banku tkanek i komórek; 

2)   osobowe, rzeczowe, materiałowe i organizacyjne niezbędne do pobrania komórek lub 

tkanek; 

3)   testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji 

komórek lub tkanek. 

6. Do kosztów pobrania od żywego dawcy regenerujących się komórek lub tkanek, innych niż 

szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi pępowinowej, poza kosztami 

określonymi w ust. 3 pkt 1-4, 7 i 9, zalicza się koszty: 

1)   transportu potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane 

pobranie, lub do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane przeszczepienie 

oraz potencjalnego dawcy albo dawcy z tych podmiotów; 

2)   pobytu potencjalnego dawcy w podmiocie leczniczym związane z pobraniem; 

3)   przechowywania i przetworzenia pobranych komórek lub tkanek; 
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4)   transportu z podmiotu leczniczego pobranych komórek lub tkanek do banku tkanek i 

komórek; 

5)   hodowania pobranych komórek lub tkanek; 

6)   transportu pobranych komórek lub tkanek do podmiotu leczniczego, w którym ma być 

dokonane przeszczepienie. 

7. Do kosztów pobrania narządu od żywego dawcy, poza kosztami określonymi w ust. 3 pkt 

1-4, 7 i 11, zalicza się koszty: 

1)   transportu żywego potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w którym ma być 

dokonane pobranie lub do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane 

przeszczepienie oraz żywego potencjalnego dawcy albo żywego dawcy z tych 

podmiotów; 

2)   przygotowania żywego potencjalnego dawcy do pobrania; 

3)   transportu pobranego narządu do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane 

przeszczepienie; 

4)   leczenia żywego dawcy po zabiegu pobrania narządu. 

8. Do kosztów przeszczepienia narządów, szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej 

i krwi pępowinowej zalicza się koszty: 

1)   koordynacji przeszczepienia; 

2)   transportu potencjalnego biorcy do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane 

przeszczepienie; 

3)   identyfikacji i kwalifikacji potencjalnego biorcy do przeszczepienia; 

4)   wykonania zabiegu przeszczepienia; 

5)   leczenia po zabiegu przeszczepienia, przez okres ustalony w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

9. Zwrotu kosztów określonych w ust. 3 pkt 6, 7 i 11 lit. a, dokonuje Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" albo Narodowy Fundusz Zdrowia 

na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez 

podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu. 

10. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 8 i 11 lit. b, dokonuje podmiot leczniczy, 

któremu dostarczono w celu przeszczepienia narząd, na podstawie faktury wystawionej 

przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu. 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 9 oraz w ust. 5 i 6, dokonuje bank tkanek i 

komórek na podstawie faktury wystawionej przez podmiot, o którym mowa w art. 36 ust. 1 

pkt 1 lub 3, który dokonał pobrania komórek lub tkanek. 

12. Zwrotu podmiotowi leczniczemu kosztów określonych w: 

1)   ust. 3 pkt 1-5 - dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia, 

2)   ust. 4, 7 i 8 - dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia albo minister właściwy do spraw 

zdrowia 

- w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na podstawie 

przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

13. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 10, są kosztami działalności banku tkanek i 

komórek. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, 

przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, uwzględniając 

procedury związane z wykonywaniem tych czynności. 

 

Art. 4. 

[1. Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach 

diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych.] 

<1. Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich po stwierdzeniu 

zgonu w sposób określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych 

i dydaktycznych.> 

2. Komórki, tkanki lub narządy ze zwłok ludzkich mogą być pobierane również w czasie 

sekcji zwłok dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Art. 9. 

[1. Pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po 

stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu). 

2. Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu 

ustalają powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia specjaliści odpowiednich 

dziedzin medycyny przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej. 
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3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kryteria i sposób stwierdzenia 

trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. 

4. Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu stwierdza jednomyślnie, na podstawie 

kryteriów, o których mowa w ust. 3, komisja złożona z trzech lekarzy, posiadających 

specjalizację, w tym co najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii oraz jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii. 

5. Komisję, o której mowa w ust. 4, powołuje i wyznacza jej przewodniczącego kierownik 

podmiotu leczniczego lub osoba przez niego upoważniona.] 

[6. Lekarze wchodzący w skład komisji, o której mowa w ust. 4, nie mogą brać udziału w 

postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów od 

osoby zmarłej, u której dana komisja stwierdziła trwałe nieodwracalne ustanie czynności 

mózgu.] 

<6. W postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub 

narządów od osoby zmarłej nie mogą brać udziału lekarze, o których mowa w art. 

43a ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

którzy stwierdzili u tej osoby trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć 

mózgu).> 

 

Art. 9a. 

[1. Pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po 

stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia.] 

[2. Lekarz stwierdzający zgon wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia nie może brać 

udziału w postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub 

narządów od osoby zmarłej, u której stwierdził zgon wskutek nieodwracalnego 

zatrzymania krążenia.] 

<2. W postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub 

narządów od osoby zmarłej nie mogą brać udziału lekarze, o których mowa w art. 

43a ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

którzy stwierdzili u tej osoby nieodwracalne zatrzymanie krążenia poprzedzające 

pobranie narządów.> 
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[3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kryteria i sposób stwierdzenia 

nieodwracalnego zatrzymania krążenia.] 

 

<Art. 9b. 

W postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub 

narządów od osoby zmarłej nie może brać udziału lekarz, który stwierdził zgon tej 

osoby.> 

 

 

 


