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Andrzej Abako
Starosta Powiatu

PETYCJA
w sprawie powolania przezpowiat, za stosownym wynagrodzeniem, stalych lekarzy

stwierdzaj4cych zgony na terenie powiatu

Na podstawie ustawy z dnia 1l lipca 2014 r. o petycjach D2.tJ.2018.870 tj. wnoszg o

pojgcie dzialan w celu powolania przez powiat, za stosownym wynagrodzeniem, stalych

lekarzy stwierdzaj4cych zgony na terenie powiatu.

Obecne przepisy reguluj4ce stwierdzenie zgonu s4 przestarzale i nijak siE maj4 do

biezqcej rzeczywistoSci, w szczegolnoSci to aktualnego systemu ochrony zdrowia.

NiejasnoSci, z tym zwiEzane utrudniajq zalatwianie formalnoSci pogrzebolvych rodzinie

zmarlego i powoduj4 dodatkowy, niepotrzebny stres. UtrudniajE tak2e pracg lekarzy. Nie
wiadomo jest bowiem kto i na jakich zasadach powinien karty zgonu wystawi ac, a tym
bardziej kt6ry podmiot zobowi4zany jest do ponoszenia koszt6w z tym zwiqzanych.

Kwestie dotyczEce stwierdzenia zgonu uregulowane zostaly w ustawie z dnia 3l
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniuzmarlych (tj. Dz.IJ.20l7.9l2 zpoLn. zm.) oraz

rozporzEdzeniu ministra zdrowia i opieki spolecznej z 3 sierpnia 196l r. w sprawie

stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. tJ . z 196r r., nr 39, poz. 202).

ZgodnieztreiciEart. llust. lustawyocmentarzachichowaniuzmarLychzgonijego

przyczynq powinny byt ustalone przez lekarza, leczqcego chorego w ostatniej chorobie.

Ust. 2 ww. art. I 1 Stanowi, i2 w razie niemoznoSci dopelnienia przepisu ust. l, stwierdzenie

zgonu i iego przyczyny powinno nastqpit w drodze oglgdzin, dokonywanych przez lekarza lub
w razie jego braku przez innq osobg, powolanq do tej czynnoici przez wlaiciwego starostg

przy czym koszty tych oglgdzin i wystawionego iwiadectwa nie mogq obciqzat rodziny

zmarlego.

$2 ust l. rozporzqdzenia ministra zdrowia i opieki spolecznej z 3 sierpnia 196l r. w
sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny precyzuje, iz wystawienie karty zgonu jest
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obowiqzkiem leknrza, kt6ry ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielal choremu

iw i adczeri I e czniczych.

Zgodnie z treSci4 $ 3 ww. Rozporzqdzenia w przypadku gdy nie mq leknrza

zobowiqzanego do wystawienia karty zgonu w mySl $ 2 ust. l, bqdi lekarz taki zamieszkuje w

odlegloici wigkszei nii 4 km od miejsca, w kt1rym znajdujq sig zwloki, albo z powodu choroby

lub z innych uzasadnionych przyczyn nie mo2e dokonat oglgdzin zwlok w ciqgu l2 godzin od

chwili wenvania, kartg zgonu wystawia;

l) lekarz, kt6ry stwierdzil zgon bgdqc we^ilany do nieszczgsliwego wypadku lub naglego

zachorowania,

2) lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bqdi oSrodku zdrowia lub
jego plac6wce terenowei (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawujqcy opiekg zdrowotnq

nad rejonem, w kt1rym znajdujq sig a,uloki,

3) poloZna wieiska, jezeli nastqpil na terenie gromady zgon pozostajqcego pod jej opiekq

noworodka przed uplywem 7 dni Zycia, a najbli2sza przychodnia lub oSrodek zdrowia jest

oddalony o wigcej ni2 4 km.

Kwestie wynagrodzenialekarza reguluje $ 9 w RozporzEdzenia, zgodnie z kt6rym:

I. Lekarzowi, starszemu felczerowi, pielggniarce lub poloznej za wykonanie czynnoici

zwiqzanych z wystawieniem karty zgonu przysluguje wynogrodzenie ryczaltowe ustalone na

podstawie $ 7 ust. 2 rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie

uposa1enia lekarzy, lekarzy dentystdw oraz innych pracownikdw z wyzszym wyksztalceniem

zatrudnionychw zakladach spolecznych sluiby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 376) bqdi $ lS
ust. 2 pkt 3 rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia t2 grudnia 1958 r. w sprawie uposazenia

niekt6rych pracownikfw slu1by zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 379).

2. Osobom wymienionym w ust. I przysluguje ponadto nyrot rzec4nuistych koszt1w

przeiazdu, ie1eli zwloki znajdujq sig w wiglcszej odtegloici nii I km od miejsca zatrudnienia

bqdi zamieszkania tych osdb.

3. Wynagrodzenie okreilone w ust. I nie przysluguje leknrzowi, starszemu felczerowi,

felczerowi, pielggniarce lub polozonej za czynnoici wykonane w czasie godzin zatrudnienia w

zakladzie spolecznym slu1by zdrowia ani te2 lekarzowi, ktdremu sqd lub prokurator zlecil

dokononie oglgdzin lub sekcji zwlok.

4. Wydatki nuiqzane z wyplatq wynagrodzen i zwrotem knsztdw przejazdu okreilonych w ust.

1 i 2 pokrywajq wlaiciwe do spraw zdrowia i opieki spolecznej orgony prezydifw

powiatowych (miejskich w miastach stanowiqcych powiaty miejskie, dzielnicowych w

miastach wylqczonych z wojew1dztw) rad narodowych.



W Swietle powyzszego nale|y stwierdzi6, iz ww. przepisy ustawy i rozporz4dzenia nie

s4 dostosowane do obecnego sytemu opieki zdrowotnej. Nie ma obecnie zawodu felczera i

wiejskiej polo2nej. Nie istniej4 teL pielggniarskie punkty zdrowia. Nie ma juZ rejonizacji,

kt6r4 definitywnie zniosla ustawa z dnia 1 5 kwietnia 2011 r. o dzialalno ici leczniczej (Dz. U.

Nr 112, poz. 654 z pofln. zm.). Teoretycznie do lekarza POZ mo2e zapisa(, sig kaZda osoba,

nawet zamieszkala w innym wojew6dztwie.

Zachodzi podstawowe pytanie- kto ma stwierdzi6 zgon w sytuacji, gdy w okresie 30 dni

przed zgonem nie bylo udzielna Zadne Swiadczenie lecznicze? W sytuacji, gdy nie ma

rejonizacji brak jest przepis6w regulujqcych tg kwestig.

Odnosz4c sig do obowi4zk6w lekarza POZ nale?y zauwaly{ i2 obowi4zek

stwierdzenia zgonu nie zostal przypisany lekarzom POZ z uwagi na brak rejonizacji, lecz

temu lekarzowi, ktory leczyl zmarlego w ostatniej chorobie. Bgdzie to lekaru, kt6ry jako

ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonuudzielal choremu Swiadczeri zdrowotnych. Moze

wigc to byc zarov'no lekarz szpitala, w kt6rym osoba zmarla byla ostatnio hospitalizowana,

lekarz pogotowia ratunkowego, jak ilekarz specjalista.

Wyj4tkiem od zasady wystawiania karty zgonu przez lekarza, kt6ry udzielal zmarlemu

Swiadczeri zdrowotnych w ci4gu 30 dni przed Smierci4 s4 przypadki, gdy:

- laden lekarz nie udzielal zmarlemu Swiadczef zdrowotnych w ci4gu 30 dni przed

nast4pieniem zgonu,

- lekarz zobowiqzany do wystawienia karty zgony zamieszkuje w odlegloSci wigkszej niz 4

kilometry od miejsca, w kt6rym znajdujq sig zwloki,

- lekarz zobowi1zany do wystawienia karty zgonu nie moZe dokonad oglgdzin zwlok w ci4gu

72 godzin od wezwania z powodu choroby lub innych uzasadnionychprzyczyn.

W takim przypadku, zgodnie z zapisami ww. Rozporz4dzenia, zobowi1zany bgdzie do

stwierdzenia zgonu

- lekarz, kt6ry stwierdzll zgon bgdqc wezwany do meszczgsliwego wypadku lub naglego

zachorowania,

- lekarz zatrudniony w przychodni b4dz oSrodku zdrowia lub jego plac6wce terenowej

(wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawuj4cy opiekg zdrowotn4 nad terenem, na kt6rym

znajd$q sig zwloki, jednakZe jak juz wczesnej zauwaZylemzapis ten jest martwy wobec faktu

likwidacj i rej onizacj i.

Z powylszego wynika, izbrakjest jakichkolwiek podstaw do wprowadzenia zasady, Ze

zawsze w Swietle obowiqzuj4cych przepis6w lekarz POZ zobowr4zany bgdzie do



stwierdzenia zgonu osoby, nawet w przypadku, gdy zmarlymjest osoba zadeklarowana od

danego lekarzaPOZ.

Nawet w sytuacji, gdy lekarzPOZm6glby byi zobowiqzany do stwierdzenia zgonu, bo

jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielal choremu Swiadczeri leczniczych, to

ma on prawo odmowy wyjazdu w celu stwierdzenia zgonu w sytuacji, gdy zamieszkuje w

odlegloSci wigkszej niz 4 kilometry od miejsca, w kt6rym znajdtlq sig zwloki lub z powodu

swojej choroby lub innych uzasadnionychprzyczyn uniemozliwiaj4cych dokonanie oglgdzin

zwlok w ci4gu 12 godzin od wezwania.

Zwroci(, tel nale?y uwagg, 2e lekarze podstawowej opieki zdrowotnej , kt6rzy zawarli

kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, s4 zobowiqzani do opieki medycznej nad

zadeklarowanymi do nich pacjentami w godzinach pomigdzy 8-18. Oczywistym jest, ze w

tych godzinachlekarzPOZnie maprawa opuszczaf swoichpacjent6w, aby stwierdzaczgony.

Teoretycznie wigc lekarz POZ mohe wystawii kartg zgonu jedynie po godzinach

udzielania Swiadczeri wynikaj4cych z harmonogramu zgodnie z umow4 z Narodowym

Funduszem Zdrowia, ale nie ma Zadnych podstaw prawnych do wymagania od niego, aby po

10-godzinnej pracy w przychodni mial jeszcze stwierdza6 zgony.

Zwroci(, teZ naleZy uwagg, 2e stwierdzenie zgonu nie stanowi Swiadczenia zdrowotnego

ani tez Swiadczenia opieki zdrowotnej, co powodtje, 2e nie jest mo2liwe obci4zanie kosztami

stwierdzenia zgonu Narodowego Funduszu. Takie stanowisko zajEl Prezes NFZ w

odpowiedzi na wyst4pienie Rzecznrka Praw Obywatelskich,

RPO/665691/1l/XVIII/l018.1.10 RZ z 26.10.2011r. i wskazal na art. l1 ustawy z dnia 37

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych oraz rozporzEdzenie Minista Zdrowia z

dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypelniania

stwierdzaj4c, ze procedura wystawiania wobec osoby zmarlej karty zgonu r zwiqzarrego z tym

stwierdzenra zgonu nie jest objgta przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych, a w konsekwencji

nie jest i nie moZe by6 wyszczeg6lniona w zarz4dzeniach prezesa NFZ jako pozyila objgta

finansowaniem przez Fundusz. Jednocze5nie Prezes NFZ wskazal na potrzebg nowelizacji

istniej4cych uregulowafl okreSlaj4cych procedury wystawiania kart zgonu wraz z

czynnoSciami stwierdzenia zgonu.

OdnoSnie wynagrodzenia lekarza zwiEzanego wystawieniem karty zgonu ustawa o

cmentarzach i chowaniu zmarlych stanowi jedynie, 2e koszty te nie mog4 obciqzac rodziny

zmarlego. Nie ma jednak jednoznacznych przepis6w ustalaj4cych zasady, spos6b i tryb

Irnansowania wystawienia karty zgonu. $ 9 rozporzqdzenia ministra zdrowia i opieki



spolecznej z 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny przewiduje

wynagrodzenie ryczaltowe i zwrot koszt6w przejazdu. Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z

dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposaZenia lekarzy, lekarzy dentyst6w oraz innych

pracownik6w z wyZszym wyksztalceniem zatrudnionych w zakladach spolecznych slu2by

zdrowia utracilo moc dnia I paldziemlka 1966 r. na podstawie $ 25 ust. 1 pkt 1

rozpotzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 25 maja 1966 r. w sprawie uposazenia lekarzy , lekarzy

dentyst6w oraz innych pracownik6w z wylszym wyksztalceniem zatrudnionych w zakladach

spolecznych sluZby zdrowia (Dz.IJ. 1966 r. Nr 20 poz. 122).

W tej sytuacji koszty wynagrodzenia powinien pokryi dany powiat. Takie teZ stanowisko

zajql Marek Haber podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi dnia 29 marca

2010 r. - z upowa2nienia ministra -na interpelacjg poselsk4 nr 14720 w sprawie pobierania

ptzez pogotowie ratunkowe oplaty za czynnoli stwierdzenia zgonu. Jednak2e wobec tego, Ze

RozporzEdzenie Rady Ministr6w z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposazenia lekarzy,

lekatzy dentyst6w oraz innych pracownik6w z vryZszym wyksztalceniem zatrudnionych w

zakladach spolecznych sluZby zdrowia do kt6rego odwoluje sig przedmiotowe

Rozporz4dzenie utracilo moc 1 paldziemika 1966 r. na podstawie $ 25 ust. I pkt 1

rozpotzEdzenia Rady Ministr6w z dnia25 maja 1966 r. w sprawie uposazenia lekarzy,lekarzy

dentyst6w oraz innych pracownik6w z wylszym wyksztalceniem zatrudnionych w zakladach

spolecznych sluzby zdrowia (Dz. U. 1966 r. Nr 20 poz. 122), kt6re to z kolei zostalo uchylone

ustaw4 z dnia 30 sierpnia l99l r. o zakladach opieki zdrowotnej brak jest obecnie przepis6w

okre s laj 4cych wy soko si wynagro dzenia za spor zqdzeni e akt6w z gonu.

Nie mo1na jednakze zapominac, 2e zgodnie z nadal obowi4zuj4cym ww.

tozporzTdzeniem w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny lekarzowi, co do zasady

wynagrodzenie przysluguje. W tej sytuacji wysokoSd wynagrodzenia za stwierdzenie zgonu

powinna odpowiada6 wysokoSci wynagrodzenia przysluguj4cego z tytulu wykonywania

czynnoSci o podobnym charakterze.

Zwtocic te2 nale?y uwagg, 2e oprocz wynagrodzenta za sporz4dzenie aktu zgonu

lekarzowi, zgodnie z trelci4 $ 9 ust. 2 rozporzqdzeniu minis tra zdrowia i opieki spolecznej z 3

sierpnia 196l r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, przysluguje ponadto zwrot

rzeczywistych koszt6w przejazdu, jezeli zwloki znajduj4 sig w wigkszej odlegloSci ni2 I km

od miejsca zatrudnienia bqdL zamieszkania tych os6b, koszt takiego dojazdu mohna z

latwoSci4 wyliczyc.

W tej sy'tuacji, wobec tego, i2 zar6wno ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarlych, jak i
rozporzqdzenie powstaly w zupelnie innej rzeczywisto5ci prawnej, organizacyjnej i



gospodarczej, a system ochrony zdrowia mial w6wczas zupelnie inn4 strukturg niz obecnie.

na ustawodawcy ci42y obowiEzek ntezwlocznego uregulowania przedmiotowych kwestii.

Wydaje sig, iz problem rczwiqzaloby powolanie insty,tucji komera.

Do czasu jednak, gdy kwestie te zostan4 uregulowane ustawowo, to na organie

wykonawczym powiatu, w interesie mieszkaric6w powiatu, ciyZy wynikaj4cy art.ll ust. 2

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych oraz z art. 4. ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorzQdzie powiatowym (t1.: Dz. U. 2013 r. poz. 595 z p61n. zm) obowi4zek

powolania lekarza (lekarzy), kt6rego obowi4zkiem, za stosownym wynagrodzeniem, byloby

stwierdzenie zgonu. ZauwaZyc teZ nale?y, 2e takie dzialanie powiatu nie tylko wypelni

ci4Zqce na nim obowi4zki, jako na jednostce samorz4du terytorialnego, bgdzie te7

ekonomicznie uzasadnione, bo powiat uniknie koszt6w zwiqzanych z wystawianiem mu

przez lekarzy stwierdzaj4cych zgon rachunk6w do zaplaty stosownego wynagrodzenia z tym
zwiEzanego or az kosztow doj azdu.

A*, ojn Vt rtz sLq
I

c/r: /4f
Wpuap-{t

.0"
fu/a.oDIGA


