
Dawstwo organów/tkanek  
w skrócie



Warunki

Pobranie jest – pod warunkiem istnienia zgody – dozwolone tyl

ko w przypadku stwierdzenia nieodwracalnej utraty funkcji mózgu 

(śmierci mózgu). W przypadku pobrania tkanki wystarczy, że za

trzymanie krążenia nastąpiło ponad trzy godziny wcześniej.

Ograniczenia wiekowe

Od momentu ukończenia 16. roku życia zgodę na pobranie orga

nów i/lub tkanek można wyrazić bez zgody opiekuna prawnego. 

Już od momentu ukończenia 14. roku życia można nie wyrazić 

zgody na dawstwo. Nie ma ustalonego limitu wieku w przypadku 

dawstwa organów. Decydujący jest rzeczywisty stan biologiczny 

organów. Zasadniczo przed transplantacją badane są wszystkie 

organy i tkanki. Dlatego poddanie się badaniu lekarskiemu w 

przy padku chęci oddania organów i/lub tkanek po śmierci nie jest 

konieczne.

Transplantacja organu lub tkanki może dać chorym i nie-

pełnosprawnym osobom szansę na nowe lub lepsze życie. 

Warunkiem jest złożona za życia deklaracja gotowości do 

oddania organów i/lub tkanek po śmierci. Dlatego mamy  

prośbę: poświęć chwilę zagadnieniu dawstwa organów i tkanek, 

podejmij w zgodzie ze sobą decyzję i udokumentuj ją!

Można zostać dawcą następujących organów:

serce, płuca, wątroba, nerki, trzustka, jelito.

 

Można zostać dawcą następujących tkanek:

rogówka i twardówka oczu, zastawki serca, skóra, naczynia 

krwionośne, tkanka kostna, chrzęstna i miękka, a także tkan

ka trzustki lub wątroby. Tkanki – w przeciwieństwie do orga

nów – zwykle nie są przenoszone bezpośrednio. Można je 

konserwować i tymczasowo przechowywać w bankach 

tkanek do czasu znalezienia odpowiedniego biorcy.



Prosimy o wyraźne i czytelne wypełnienie legitymacji 

dawcy organów i dołączenie jej do dokumentów toż-

samości, które zawsze należy mieć przy sobie. rosimy o 

wyraźne i czytelne wypełnienie legitymacji dawcy orga-

nów i dołączenie jej do dokumentów tożsamości, które 

zawsze należy mieć przy sobie.

Udokumentowanie decyzji

Istnieją następujące możliwości udokumentowania decyzji:

• Rejestr dawców organów

• Legitymacja dawcy organów

• Oświadczenie woli pacjenta

Rejestr dawców organów

Udokumentowanie Twojej decyzji jest bardzo łatwe. Wpisz się 

do rejestru dawców organów pod adresem www.organspende- 

register.de. Twoje dane są tu bezpieczne. W każdej chwili masz 

dostęp do danych przechowywanych w rejestrze w celu ich zmia

ny. Możesz udokumentować swoją decyzję dotyczącą stanowiska 

za lub przeciw dawstwu organów i tkanek. Oprócz rejestru mo

żesz również wpisać decyzję do legitymacji dawcy organów lub 

oświadczenia woli pacjenta.

Legitymacja dawcy organów 

Dzięki legitymacji dawcy organów masz pewność, że Twoja wola 

zostanie uwzględniona. Jeśli chcesz zmienić decyzję, po prostu 

wyrzuć legitymację i wypełnij nową. Dokumentując swoją decyzję, 

możesz również odciążyć bliskich. Bez udokumentowanej woli 

bliscy muszą podjąć decyzję zgodnie ze znaną lub domniemaną 

wolą zmarłej osoby. Jeżeli nie można ustalić domniemanej woli, o 

podjęcie decyzji prosi się ich.

Dawca organu
Legitymacja dawcy organów

da j e  ż yc i e .

D a w c a  o r g a n u

zgodnie z § 2 ustawy o transplantacji

Nazwisko, imię Data urodzin

Ulica Kod, miejsce zamieszkania 
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Infolinia dot. dawstwa organów

Odpowiedzi na inne pytania można uzyskać 

pod bezpłatnym numerem infolinii dot. daw

stwa organów 0800 90 40 400 od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Inne pytania

Pytania do Federalnego Biura ds. Edukacji 

Zdrowotnej (BZg A) można przesyłać drogą 

elektroniczną na adres organspende@bzga.de. 

Informacje można znaleźć w Internecie pod 

adresem www.organspendeinfo.de. Poza tym 

można zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Więcej materiałów informacyjnych

Wszystko na temat dawstwa organów i tkanek: 

www.organspendeinfo.de  Mediathek  

Infomaterialienlub po ze-
skanowaniu 

Na odwrocie legitymacji znajduje się pięć opcji do 

wyboru. Należy zaznaczyć tylko jedną z pięciu różnych 

możliwości.

TAK, wyrażam zgodę na to, aby po stwierdzeniu mojej śmieci przez lekarza pobrano z 
 mojego ciała organy lub tkanki.

TAK, wyrażam na to zgodę, z wyjątkiem następujących organów/tkanek:

TAK, wyrażam na to zgodę, jednakże wyłącznie dla następujących organów/tkanek:

NIE, nie wyrażam zgody na pobranie organów lub tkanek.

o TAK lub NIE ma zdecydować następująca osoba:

lub

lub

lub

lub

W wypadku, gdyby po mojej śmierci możliwe było dawstwo organów/tkanek przeznaczonych do 
 transplantacji, oświadczam

Miejsce na uwagi / szczególne wskazówkiO
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Nazwisko, imię Telefon

Ulica Kod, miejsce zamieszkania 

P O D P I S D A T A
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