Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 128/2018
z dnia 06.07.2018 r.
stanowiący Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 24/2008
z dnia 12.03.2008r.

PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK
Tekst jednolity

§1
Celem programu jest zabezpieczenie zwłok ludzkich do realizacji badań naukowych oraz
do zadań dydaktycznych wynikających z obowiązujących programów nauczania studentów dla
poszczególnych poziomów i kierunków nauczania, kształcenia podyplomowego prowadzonych
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
§2
1. Zwłoki przeznaczone do celów wymienionych w § 1 pochodzą od dobrowolnych
Donatorów przekazanych na rzecz Donatariusza - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, zwanego dalej Uczelnią.
2. Donatorami są osoby, które za życia przystąpiły do niniejszego programu poprzez
podpisanie „Aktu przekazania zwłok” potwierdzonego notarialnie, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszego Programu.
3. Akt, o którym mowa w ust. 2 Donator przedkłada do Uczelni na adres wskazany
w załączniku nr 2 tj. Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach albo Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
4. Uczelnia wydaje Donatorowi stosowne Zaświadczenie zgodnie ze wzorem określonym
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Programu.
5. Akt donacji jest dobrowolny i nieodpłatny i nie może być źródłem żadnych korzyści
majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora ani osób wykonujących jego wolę po śmierci.
§3
1.
2.
3.

Donatorzy zobowiązani są pisemnie poinformować Uczelnię o wszelkich zmianach
dotyczących swoich danych osobowych.
Donatorom przysługuje prawo do sprostowania danych w każdym momencie przekazania
danych osobowych.
Weryfikacja aktualności danych Donatorów będzie dokonywana raz w roku na podstawie
art. 5 ust. 1 lit. D Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych- zwane dalej RODO).

§4
1. Donatorzy mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
rezygnacji w udziale w Programie Świadomej Donacji Zwłok. Wycofanie zgody
i rezygnacja udziału w Programie wymaga przedłożenia pisemnego oświadczenia
potwierdzonego notarialnie i skierowanego do Uczelni zgodnie ze wzorem, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Programu.
2. Zgodnie z RODO Donatorzy mają w szczególności prawo do:
 żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 sprostowania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych.
3. Usunięcie, sprostowanie i przenoszenie danych osobowych wymaga przedłożenia przez
Donatora pisemnego oświadczenia skierowanego do Uczelni.
4. Uprawnienia wynikające z niniejszego paragrafu nie mogą stać w sprzeczności
z wewnętrznymi regulacjami SUM.
§5
1. Donatorem może zostać wyłącznie osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Donatorzy w ramach niniejszego programu pozostają anonimowi dla osób trzecich o ile nie
wyrazili w „Akcie przekazania zwłok” zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.
3. W przypadku wyrażenia przez Donatora zgody na ujawnienie swoich danych osobowych
imiona i nazwiska Donatorów umieszczone zostaną na tablicy pamiątkowej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
4. W przypadku wyrażenia przez Donatora lub rodzinę Donatora woli umieszczenia na tablicy
pamiątkowej informacji o nadaniu odznaczenia lub orderu przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej w drodze Postanowienia opublikowanego w Monitorze Polskim
należy zwrócić się z taką prośbą do Uczelni (tj. ul. Poniatowskiego 15, 40 – 055 Katowice)
na piśmie. Do przedmiotowego pisma należy załączyć kserokopię Postanowienia
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz kserokopię legitymacji.
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Donator wyznacza osobę zobowiązaną do poinformowania Uczelni o jego śmierci.
Osoba zobowiązana przez Donatora powiadamia Uczelnię o zgonie pod numerami
telefonów lub na adresy wskazane w Załączniku nr 2.
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania przez zobowiązanego
postanowienia, o którym mowa w ust. 2.
Przekazanie zwłok wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie
zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
Przekazanie zwłok odbywa się w sposób zapewniający zachowanie godności należnej
zmarłemu.
Zwłoki ofiarowane na podstawie „Aktu przekazania zwłok” będą przechowywane
w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach albo w Zakładzie
Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu.
Odstąpienie przez Uczelnię od przejęcia zwłok, jest możliwe w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa, w tym w sytuacji gdy zgon nastąpił za granicą, a także
w przypadku:
1) zwłok w stanie rozkładu gnilnego,
2) zwłok poddanym badaniu sekcyjnemu,
3) zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej (powikłania w wyniku
chemioterapii i rtg terapii).

§7
1.
2.

Uroczystość pochówku Donatorów nastąpi w ramach Memoriału im. Ojca Profesora
Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego na cmentarzu wskazanym przez Uczelnię.
Uczelnia podaje do publicznej wiadomości informację o uroczystym pochówku na stronie
www.donacja.sum.edu.pl
§8

1. Za realizację Programu Świadomej Donacji Zwłok w Uczelni odpowiedzialni są
Kierownicy: Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach oraz Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
2. Zobowiązuję Kierowników wskazanych w ust. 1 do współpracy zapewniającej właściwe
funkcjonowanie Programu Świadomej Donacji Zwłok w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz
wewnętrznymi aktami Uczelni, w tym w zakresie organizacji transportu zwłok oraz
pochówku.
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