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Przedsipbiorstwo Podmiotu Leczniczego
,,RAMED" M. Sakowska, A. Kopertowska
R. Szczygielska-Zwierzyrflska Sp.j.
ul. Pionierr6w 1

11 - 040 Dobre Miasto

W odpowiedzi na Pat'rstwa petycjq z dn. 05.12.2018 r. w sprawie powolania przez

powiat, za stosown)rm wynagrodzeniem, stalych lekarzy stwierdzaj4cych zgony na terenie

powiatu, informujg, co nastEpuje.

Zgadzam siQ z Pafrstwa stanowiskiem, 2e powy2sza kwestia wymaga
natychmiastowego uregulowania. Wielokrotnie, nawet w ostatnim roku, na terenie powiatu

olsztyriskiego dochodzllo do sytuacji, 2e lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odmawiali

stwierdzania zgoru, uznajqc, 2e nie maj4 wobec pacjenta zobowiqzafi (gdyL np. nie korzystal

on ze Swiadczeri w ostatnich 30 dniach bqdZ jest to pacjent spoza regionu), co jest szczegolnie

przykre, stresogenne i trudne dla rodziny zmarlego oczekujqcej stosownych dokument6w, wipc

nie jesteScie Pairstwo odosobnieni w swojej opinii.
Powolanie osoby (lub os6b) w trybie art. 11 ust.2 ustawy o cmentarzach i chowaniu

zmartych mogloby nast4pi6 w drodze zarzqdzenia starosty, co rozwiqzaloby problem braku

chEtnych os6b do dokonania czynnoSci objgtych w/w regulacj4na terenie powiatu. Warunkiem
jednak jest koniecznoSd podjqcia odpowiedniej regulacji prawnej w tym zakresie. Szczeg6lowe

zasady wykonylvania zadania stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz zasady

wynagradzania wskazanych zarzqdzeniem os6b, powinny zostac w6wczas uregulowane

w odrgbnej umowie, zawariej z tymi osobami. W tym miejscu nale2y jednak wskazad na

stanowisko Konwentu Powiat6w Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego z dn. 17.09.2015 r.

w sprawie pilnej potrzeby uregulowania kwestii wskazanra 2rodel finansowania zadania

zwtqzanego ze stwierdzeniem zgorrrt przez osobq powolan4 do tych ce16w przez starostg oraz

stanowisko Konwentu Powiat6w Wojew6dztwa Malopolskiego z dn. 16.09.2015 r. dotyczqce

zapis6w art. 11 ust 2 i 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych.

W obu stanowiskach, kt6re nale?y zaaprobowa6, Konwenty stwierdzily, 2e w obecnie

obowiqzuj4c5nn stanie prawnym istnieje wszakze mozliwoSd powolania insty.tucji tzw. ,,lekarza

- koronera", ale brak jest dostatecznych uregulowafi w aktach wykonawczych do ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmarlych umoZliwiajEcych wdrozenie zapisu art. 11 ust. 3, pkt 3, tj.
okreSlenie w drodze rozporzqdzenia przez Ministra wlaSciwego do spraw zdrowia

Starosta Olsztynski



w porozumieniu z Ministrem do spraw finans6w publicznych zasad pokrywania wydatk6w

zwiqzanych z wykonywaniem oglEdzin. W ocenie Konwent6w nie istnieje podstawa prawna

do finansowania przedmiotowego zadania z budZetu powiatu, takiej podstawy nie stanowiq

bowiem przepisy rozporzqdzenra w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyfiy.

Rozporzqdzenie to w treSci $ 9 odsyla w kwestiach finansowych do dw6ch regulacji - tj. do

Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dn. 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposazenia lekarzy,

lekarzy dentyst6w oruz innych pracownrkow z wylszym wyksztalceniem zatrudnionych

w zaktadach spolecznych sluzby zdrowia i Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dn. 12 grudnia

1958 r. w sprawie uposazefl niekt6rych pracownik6w slu2by zdrowia. Oba rozporzqdzenia

zostaly uchylone i powstala luka prawna. Ponadto zdaniem Konwent6w, nie istniej4 regulacje

prawne, kt6re rozstrzygalyby w czyim imieniu dziala starosta w przedmiotowym zakresie oraz,

czy jest to zadanie wlasne czy zlecone powiatu. Brak w/w uchylonych rozporzqdzeri powoduje

wqtpliwoSci w zakresie platnoSci za uslugE wskazanq w art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach

i chowaniu zmarlych. Kompetencjg do okreSlenia zasad dokonywania wydatk6w zwiqzanych

ze stwierdzeniem zgonv posiada jedynie Minister Zdrowia. Zatem samodzielnoS6 powiat6w
jest w tej sprawie ograniczona. Nie jest mo2liwe wykonanre zadai wynikajqcych z ustawy

o cmentarzach i chowatiu zmarlych, bowiem na starost6w nalozono obowi4zek wykonania

pewnych zadafi, alebez wskazania 2r6del ich finansowania.

PodkreSli6 rrale?y, ze jednostki samorz4du terytorialnego, dzialajqw oparciu o ustawE

z dnra 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kt6ra okreSla, 2e jednostka sektora

finans6w publicznych nie mo2e dokonywa6 wydatk6w bez jednoznacznie okreSlonej podstawy

prawnej (ednoznaczflego Zrodla finansowania). JeZeli na skutek luki normatyr,vnej brak jest

wskazania 2r6del finansowania, podejmowanie czynnoSci przez Powiaty spowoduje naruszenie

ustawy o finansach publicznych.

W Swietle powylszego, informujg, i2 realizacja nalolonego obowi4zku, mozliwa bgdzie

z chwil4 wydania stosowanych akt6w wykonawczych do ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarlych. W zwiqzku tym, wnioskowalem do Posl6w na Sejm

o podjgcie prac nad uregulowaniem przepis6w w tym zakresie i otrzymalem informacjg, 2e

w dniu 30.11.2018 r. zostala zloZona stosowna interpelacja Pani Posel na Sejm - Iwony Arent

do Ministra Zdrowia Pana Lukasza Szumowskiego za poSrednictwem Marszatrka Sejmu RP

Pana Marka Kuchciriskiego. Obecnie oczekujq na szybk4 odpowiedZ a o jej wynikach
poinformuj g Paristwa odrqbnym pismem.
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