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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 16886 z dnia 9 listopada 2017 r. złożoną przez Panią
Monikę Wielichowską, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekazaną pismem
z dnia 9 listopada 2017 r., dotyczącą problemów związanych z wystawianiem karty
zgonu, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Przepisy w powyższym zakresie wymagają dostosowania do aktualnego stanu
prawnego, gdyż są obiektem wielu uwag i niejasności, a ich archaiczność oraz
zamierzchła terminologia nie odpowiadają wymaganiom dzisiejszych realiów.
W celu uregulowania powyższych spraw, został opracowany projekt ustawy
o stwierdzaniu,

dokumentowaniu

i

rejestracji

zgonów,

który

po

zakończeniu

wewnętrznego procesu legislacyjnego, zostanie niezwłocznie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz w ramach uzgodnień i konsultacji
publicznych, zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), osobą uprawnioną do stwierdzenia
zgonu

jest

lekarz,

na

podstawie

osobiście

wykonanych

badań

i

ustaleń.

Lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może wystawić kartę zgonu na podstawie

dokumentacji badania pośmiertnego przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną
uprawnioną osobę, a także na podstawie dokumentacji stwierdzenia trwałego
nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego
zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, o których mowa w art. 43a
tej ustawy.
Uprawnienie to odpowiada postanowieniom art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), określającym między
innymi krąg podmiotów upoważnionych do stwierdzania zgonu oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U z 1961 r. poz. 202), wydanego na podstawie
art. 11 ust. 3 tej ustawy.
Zgodnie z powyższymi przepisami zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez
lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny
powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub, w razie jego
braku, przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy
czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny
zmarłego. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było
przestępstwo, w takim wypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub
prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok. W przypadku, gdy żaden lekarz nie
udzielał zmarłemu świadczeń zdrowotnych w okresie 30 dni przed dniem zgonu, bądź
lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują
się zwłoki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może
dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia
lekarz, który stwierdził zgon, będąc wezwanym do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania.
Zadanie nałożone art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych mieści się w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 884,
z późn. zm.), i zgodnie z tym przepisem, jeżeli jest niemożliwe ustalenie zgonu i jego
przyczyny przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, to stwierdzenie zgonu
i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza
powołanego do tej czynności przez właściwego starostę. Takie stanowisko potwierdza
również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2002 r. (I SA/ Ka
631/02, ONSA 2003, nr 4, poz. 133).
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Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Marek Tombarkiewicz
/podpis elektroniczny/
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