
Załącznik nr 2  
Koszty pobrań komórek, tkanek i narządów od dawców, u których 
stwierdzono śmierć mózgu  
 
A. Koszty osobowe - koszty stałe 

niezależne od liczby pobieranych 
narządów 

koszt 
jednostkowy 
w zł 

koszt 
razem 
w zł 

I. Identyfikacja dawcy zmarłego  
1. lekarz - wstępna ocena kliniczna, 

wykluczenia i potwierdzenia 
300 300 

2. wykonanie 2 serii badań 250 500 
3. komisja orzekająca śmierć mózgu 400 1200 

II. Opieka nad dawcą od stwierdzenia 
śmierci mózgu do pobrania komórek, 
tkanek lub narządów 

 

1. lekarz  600 600 
2. pielęgniarka 350 350 
3. konsultacje specjalistyczne  200 200 

  
III. Zabieg pobrania komórek, tkanek, 

narządu lub narządów 
 

1. lekarz anestezjolog 700 700 
2. pielęgniarka 350 700 
3. salowa 250 250 

  
 Razem koszty osobowe w zł 4800 

 
B. Koszty 

materiałowe i badań 
kwalifikujących 
dawców narządów 

Nerki  
w zł 

Razem 
w zł 

za pobranie 
nerek i narządu 
dodatkowego 

1. badania laboratoryjne 
wg karty zgłoszenia 
dawcy                      
(bez wirusologicznych) 

250 350 

2. badania obrazowe  
(usg, TK, angio-OUN) 

300  300 

3. badania inne            
(ekg, rtg kl. p) 

50  100 

4. badania wirusologiczne 100  100 
5. Markery nowotworowe 60    60 

 koszty materiałowe     
1. leki, płyny dożylne, 

płyny krwiozastępcze 
itp. 

840 1240 

2. koszty pracy sali 
operacyjnej 

550   750 

3. zabezpieczenie 
logistyczne 

50   100 

  Razem koszty 
materiałowe i badań 

2200 3000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*w ramach kwoty, którą otrzymuje zakład opieki zdrowotnej, w którym nastąpiło pobranie 
mieści się stała kwota 4 800 zł przeznaczona na koszty osobowe (niezależnie od liczby 
pobranych narządów) 
 

 
 
 
 

 
KOSZTY POBRAŃ REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK LUB TKANEK  
PRZEZNACZONYCH DO PRZESZCZEPIENIA 
 
 
 
D 

Koszty ośrodka 
dokonującego pobrania 

Koszty 
osobowe w zł

Koszty 
materiałowe 
jednostkowe 
dla jednego 
pobrania w 
zł 

Razem  
w zł 

1. Regenerujących się komórek 
szpiku kostnego w 
warunkach sali operacyjnej 

4 800 3 000 7800 

2. Regenerujących się komórek 
krwi obwodowej metodą 
cytoforezy 

4 800 7 000 11800 

 
 

 

C.  
 
Rodzaj pobrania 

Za pobranie 2 
nerek  

Za pobranie 
kolejnego 
narządu 

Pobranie 
narządów 
łącznie              
z kosztami 
osobowymi w zł 

1. Pobranie tylko nerek 7000 zł  7000 
2. Pobranie nerek i jednego 

innego narządu 
3900 zł 3900 zł 7800 

3. Pobranie nerek i 2 
innych narządów 

2800 zł 2900 zł 8600 

4. Pobranie nerek i 3 
innych narządów 

2350 zł 2350 zł 9400 

5. Pobranie nerek i 4 
innych narządów 

2040 zł 2040zł 10200 


