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w~t!aru~~1::~:~isma Mirusterstwa Fma~6w oooosrue 

wytycznych dotycz'tcych zasad dokonywania przewozu i wywozu ludzkich korn6rek, tkanek 

i narz'td6w, skierowane przez Departarnent Polityki Celnej do Izb Centralnych, Departament 

Polityki Zdrowotnej uprzejrnie przekazuj~ w zal'tczeniu powyzsze wytyczne 

dla funkcjonariuszy celnych. 
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Wyw6z z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyw6z na to terytorium ludzkich komarek, tkanek i narzqd6w 

~ 

Podstawy prawne: 
~ 

1. 	 ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. 0 pobieraniu, przechoW,yWaniu i przeszczepianiu komarek, 

tkanek i narz'ld6w (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 zp6zn. zm.) 

2. 	 rozporz'ldzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komarek, 

tkanek i narz'ld6w(Dz. U. Nr 75, poz. 485) 

Zakres regulacji . 

Zgodnie z ww. przepisarni ograniczeniom podlega przemieszczanie pomi((dzy terytorium 


Polski a terytorium innych panstw: 


- szpiku, 


- kom6rek krwiotw6rczych krwi obwodowej i krwi p~powinowej, 


- kom6rek lub tkanek pobranych ze zwIok ludzkich, 


- regeneruja,cych si~ komarek lub tkanek innych niz pobrane ze zwIok ludzkich, 


- narza,.d6w ze zwiok ludzkich. 


Defmicje ustawowe 

kom6rka- najrnniejsza struktura morfologiczna czynnosciowa organiimu zdolna do 

podstawowych czynnosci zyciowych, wyst~puj'lC'l pojedynczo .lub grupowo, 

niepowiqzan'l ze sob'l tkank'lI'lcznq; 

narz'ld - wyodr((bnion'l i istotn'l CZ((SC ludzkiego ciala, zbudowanq z romych tkanek, zdolnq 

do utrzymywania swojej struktury, ukrwienia mozliwosci pelnienia 

autonomicznych funkcji fizjologicznych; 

tkanka - zesp6I kom6rek 0 wyspecjalizowanych funkcjach powiqzanych ze sob'l substancjq 

mi~dzykom6rkowq; 

Zasady dotycz~ce przywozu i wywozu 

Przywozu na terytorium RP lub wywozu z tego terytorium: 

- szpiku, 

- kom6rek krwiotw6rczych krwi obwodowej i krwi p~powinowej, 

- narz'ld6w ze zwiok ludzkich 

moze dokonac wyl'lcznie zaklad opieki zdrowotnej, wykonuj'lcy pobranie lub 

przeszczepienie - odpowiednio - szpiku, kom6rek krwiotw6rczych krwi obwodowej, krwi 

p~powinowej lub narz'ld6w ze zwIok ludzkich. Na dokonanie takiego przywozu lub wywozu 
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Wyw6z z terytorium R:£eczypospolitej Polskiej i przyw6z na to terytorium ludzkich komarek, tkanek i narzqdaw 

n'iezb~dna jest decyzja wydana przez dyrektora Centrum Organizacyjno
Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant". 

Przywozu na terytorium RP 1ub wywozu z.tego terytorium: 

- kom6rek lub tkanek pobranych ze zwIok 1udzkich 

- regeneruj~cych si~ komorek lub tkanek innych niz komorki i tkanki pbbrane ze zwIok 

ludzkich 

meze dokonae wyl~cznie bank tkanek i komorek. Bank tkanek i komorek jest jednostk~ 

organizacyjn~ prowadz~c~ dzialalnose w zakresie gromadzenia, przetwarzania, sterylizacji, 

przechowywania i dystrybucji tkanek i komorek, ktora wykonuje te czynnosci na podstawie 

pozwolenia Ministra Zdrowia. 

Na dokonanie takiego przywozu lub wywozu niezb~dna jest decyzja wydana przez 
dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komorek. 

Forma zgloszenia celnego 

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozpoI'Zll.dzenia Ministra Finansow z dnia z dnia 22 kwietnia 2004 
r. w sprawie szczegolowych wymogow, jakie powinno spelnia6 zgloszenie celne (Dz. U. Nr 
94, poz. 902, z poin. zm.) zgloszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu moze bye 
dokonane w formie zgloszenia ustnego, gdy dotyczy towar6w ilmych niz okreslone w pkt 1 i 
2 tego przepisu, 0 ile spelniaj~ wymogi, 0 ktorych mowa w art. 225 lit. a tiret trzecie 
Rozporz~dzenia Wykonawczego, tj. towarow pozbawionych charakteru handlowego w 
przypadkach 0 niewielkim znaczeniu, 0 ile pozwol~na to organy celne. 

W zakresie mozliwosci dokonywania zgloszenia ustnego w procedurze wywozu zastosowanie 
rna § 22 pkt 19 ww. rozpo~dzenia Ministra Finansow, ktory stanowi, ze zgloszenie celne do 
procedury wywozu moZe bye dokonane w formie zgloszenia ustnego, gdy dotyczy towarow 
innych niz okreslone w pkt 1-18,0 ile spelniaj~ wymogi, 0 ktorych mowa w art. 226 lit. d 
Rozporz~dzenia Wykonawczego, tj. innych towarow, w przypadkach 0 niewielkim znaczeniu 
gospodarczym, 0 ile zezwol~ na to organy celne. 

W zwi~zku z powyzszymi regulacjami oraz maj~c na uwadze specyfik~ takiego obrotu, 
uzasadnione jest przyj~cie za dopuszczaln~ w odniesieniu do ww. towarow ustn~ form~ 
zgloszenia celnego w przywozie i wywozie. Niemniej, chc~c zachowae pewien rodzaj 
kontroli nad obrotem tymi towarami, zaleca si~ dodatkowo przyj~cie nast~uj~cego trybu 
post~powania z wykorzystaniem systemu CELINA (zar6wno w przywozie jak i w wywozie) 

W przypadkuprzywozu lub wywozu ww. towarow na obszar celny Wspolnoty (przez co 
rozumie si~ procedury wnioskowane oznaczone kodami "l 0" i ,,40") organ celny powinien po 
udostC(pnieniu przez zglaszaj~cego wydruku z wersji elektronicznej decyzji zawieraj~cej 

zgodC( na przyw6z lub wywoz komorek, tkanek lub narz~dow zrobie kserokopiC( tego 
dokumentu, wprowadzie dane do systemu CELINA w "DokumenCie innym" podaj~c numer i 
date( pozwolenia, imie( i nazwisko zglaszaj~cego oraz nadae numer OOL. Nadany numer OGL 
funkcjonariusz nanosi odr~cznie na wydruk, kt6ry nastC(pnie nalezy zwrocie zglaszaj",cemu. 
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Wywoz z telJJtorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyw6z na to terytorium ludzkich kom6rek, tkanek i narzqd6w 

".. 

Dokumenty 

Przy dokonywaniu przywozu lub wywozu ludzkich kom6rek, tkanek i narz~d6w podmiot 

dokonuj~cy takiego przywozu lub wywozu musi zatem przedstawie decyzj~ 0 wydaniu zgody, 

odpowiednio na wyw6z lub przyw6z kom6rek, tkanek lub narz'td6w. Zgodnie z § 11 ust. 2 

ww. rozpo~dzenia Ministra Zdrowia, podmiot taki rna obowi'tZek udost~pnie bez wezwania, 

podczas kontroli, funkcjonariuszowi celnemu decyzj~ 0 wydaniu zgody na przyw6z lub 

wyw6z kom6rek, tkanek lub narz.ctd6w. 

Z uwagi na to, ze procedura wydawania zgody na przyw6z lub wyw6z musi bye 

przeprowadzona bez zb~dnej zwtoki, decyzje przesylane s't podmiotowi, kt6ry wyst8J)il z 

wnioskiem, w formie elektronicznej. W takim przypadku do zgloszenia celnego nie 
zostanie przedstawiony oryginal decyzji, ale wydruk z wersji elektronicznej. 

NaIei)' podkreslic, ie ze wzgl~du na specyfik~ tego rodzaju obrotu, organy ceine 

powinny doloi)'c wszeikich stara6, by czynnosci zwhlzane z odpraw~ ceIn~ ludzkich 
komorek, tkanek i narz~dow zostaly potraktowane priorytetowo i przeprowadzone bez 
zb~dnej zwloki. 

UWAGA 

W razie w~tpliwosci co do legalnosci dokonywanego obrotu i koniecznosci weryfikacji 

przedstawionych decyzji na wyw6z lub przyw6z ludzkich kom6rek, tkanek i narz'td6w, 

punktami kontaktowymi s~ - w zalemosci od organu, kt6ry wydal decyzj~: 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" 

w godz. 8.00 - 16.00 tel.: (22) 622 58 06 lub (22) 627 07 48 

fax: (22) 622 32 43 

w godz. 16.00 - 8.00 tel.: (22) 622 8878 

fax: (22) 627 07 48 

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Kom6rek 

ul. Chalubiilskiego 5,02-004 Warszawa 

w dni powszednie w godz. 8.00 - 16.00: tel./fax: (22) 621 75 43 oraz kaZdego dnia i 0 ka.zdej 

porze pod telefonem komorkowym 664 030 011. 
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