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zANzĄDzENIE NR 12l2o12

Dyrektora Powiatowego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej
z dnia 05.03.2012 r.

sprawie: kosztu pzechowywania zwłok osób zmaĘch W Zakładzie
Anatomopatologii/Pracowni Autopsyjnej PZZOZ po uptywie 72 godzin oraz
za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o
konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich
prizez inne uprawnione osoby lub insĘftucje.

Na podstawie ań. 28 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działa|ności |eczniczej (Dz.U. Nr 112 poz' 654 z 20II r. z
późn, zm,), zauądzam co następuje:

Koszt pzechowywania w chłodnizwłok osób zmarłych w szpita|u wynosi:
a. po upĘwie 72 godzin za kaŻdą rozpoczętą dobę, poczqwszy od 4 doby,
b. za okres przypadający po upĘwie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania

zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub insĘĄucje, za
każdq rozpoczętą dobę,

100'00 zł + vAT.

KosĄ pzechowywania zwłok pokrywajq osoby lub insĘtucje uprawnione do pochowania zwłok oraz podmioĘ
na z|ecenie, których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, o których mowa
w art. 28 ust. 4, 6 wyżej wymienionej Ustawy, Ę.;

a. osoby |ub insĘtucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta, o których mowa w Art. 10 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - tekst jedno|iĘ fi.t' Dz. U. Nr 118, poz.687 zf0LI r. z
poźn. zm,), stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, jeże|i zwłoki nie mogą zostać wcześniej
odebrane,

b. prokuratura, która nie zezwo|iła na pochowanie zwłok, gdYz w związku ze zgonem zostało wszczęte
dochodzenie aIbo ś|edztwo,

c. osoby |ub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta za ich zgodą a|bo na ich wnioseĘ jeże|i
pzemawiają za Ęm inne niz vuymienione w pkt 2a i 2b wazne pr^lczYny.

d. dopuszcza się pobieranie od gminy opłaty za pzechowywanie zwłok pacjenta za okres pzypadający po
upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w
związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby |ub insfftucje w pzypadku, o którym mowa W
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 sĘcznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj' gdy zwłoki nie
zostaĘ pochowane przez podmioĘ o których mowa w ust. 1, albo nie zostaĘ przekazane publiznej ueelni
medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badaweą w dziedzinb nauk
medyenych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób
pozbawionych wo|ności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - pŻez dany zakład karny
lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osóĘ które uwolnily się z zakładu karnego lub aresztu śledeegq oraz
osóŁ które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śIedczegq w szczegóIności w trakcb
korzystania z zezwolenia na easowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysĘ
fun kcjonariusza Służby Węziennej'

KoszĘ pzechowywania zwłok d|a osób |ub instytucji wymienionych w pkt. fa, fc
3.1' |aborant Zakładu Anatomopato|ogii/Pracowni Autopsyjnej zgłasza do Kasy Pzzoz w Cze|adzi |ub

Będzinie pisemq informację o konieczności wniesienia opłaĘ za przechoywanie zwłok zawieĘącq:
a. imię i nazwisko zmarłej osoby,
b. okres przechowywania zwłoĘ za który zostanie wystawiony/a paragon

fiskalny/faktura VAT,
c. w przypadku ins$Ąucji również nazwę oraz dokładny jej adres.

3.2. wyceny kosztów przechowywania zwłok na podstawie otzmanej informacji, o któĘ mowa w pkt. 3.1.
dokonuje kasa PZZoZ w Cze|adzi |ub Będzinie.

3.3. wpłaty dokonuje sie w kasie Pzzoz w Czeladzi |ub Będzinie'
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3.4. paragon fiska|ny bądź wystawiona na zadanie faktura VAT stanowią podstawę do dokonania wpisu w
,,Kśiędze Zakładu Anatomopatologii/Pracowni AutopsyjneJ,doĘczacego wysokości wpłaĘ wraz z datą
jej uiszczenia.

Koszty przechowywania zwłok d|a ins$tucji wymienionych w pkt. zb, fd
4.1' Wyceny kosztów i wystawienia faktury VAT dokonuje kasa Pzzoz w Czeladzi |ub w Będzinie, po

pisemnym zgłoszeniu tego faktu przez |aboranta Zakładu Anatomopato|ogii/Pracowni Autopsyjnej,
zawierającym:

a. naZWę oraz dokładny adres prokuratury/gminy,
b. imię i nazwisko zmarĘ osoby,
c. okres przechowywania zwłok, za który zostanie wystawiona faktura VAT.

4.2. Należności z Ętułu wystawionych faktur VAT pzekazywane są na wskazane konto Pzzoz.

Traci moc Zarządzenie nr 17l2oo7 z dnia 02.04.2007 r, w sprawie: kosztu przechowywania zwłok
osób zmarłych w Zakładzie Anatomopatologii/Pracowni Autopsyjnej PZZOZ po upływie 48 godzin.,
wraz z Aneksem nr I z dnia 12.01.2oLL r. Dyrektora Powiatowego Zespołu Zakładów opieki
Zdrowotnej.

6, Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia o3.o5.2ot2 r.
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Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 12l2012

Aft. 10. 1. Prawo pochowania zwłok |udzkich ma najb|iższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małzonek(ka);
2) krewnizstępni;
3) krewniwstępni;
4) krewni bocznido 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmaĄch w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom
wojskowym w myś| przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłuzonych wobec Państwa i
społeczeństwa przysługuje organom państwowym, insĘtucjom i organizacjom społecznym' Prawo pochowania
zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowo|nie się zobowiążą.

Z.Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do ce|ów naukowych
pub|icznej ucze|ni medycznej |ub pub|icznej uczelni prowadzącej działa|ność dydakĘcznq i badaWczą w dziedzinie
nauk medycznych. Deryzję w sprawie przekazania zwłok do ce|ów naukowych wydaje, na wniosek ucze|ni, właściwy
starosta.

2a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przekazywania zwłok
do ce|ów naukowych, w Ęm:

1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do ce|ów naukowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2,
2) ttyb przekazywania zwłok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok

- kierując się koniecznością zachowania godności na|eżnej zmarłemu oraz bezpieczeństwem sanitarnym.
3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, a|bo nieprzekazane pub|icznej ucze|ni

medycznej a|bo pub|icznej uczelni prowadzqcej działalność dydaktyczną i badawczq w dziedzinie nauk medycznych
są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu' a W przypadku osób pozbawionych wo|ności
zmarłych w zakładach karnych |ub aresztach ś|edczych - przez dany zakład karny |ub areszt ś|edczy, z wyjątkiem
zwłok osób, które uwo|niły się z zakładu karnego lub aresztu ś|edczego, oraz osób, które przebywaĘ poza terenem
zakładu karnego |ub aresztu śledczego, w szczegó|ności w trakcie korzystania z zezwo|enia na czasowe opuszczenie
tego zakładu |ub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

4. obowiązek pochowania zwłok, okreś|ony w ust. 3, nie wyk|ucza ządania zwrotu kosztów na podstawie
innych ustaw.

5. Minister Sprawied|iwości okreś|i, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania ze anłokami osób
pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach ś|edczych, uwzg|ędniając W szczegó|ności
powiadamianie osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, sposób tego powiadamiania, wskazanie podmiotów
wydajqcych zgodę na pochowanie zwłoĘ tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób
ponoszenia kosztów pochówku z|econego przez zakład karny i areszt ś|edczy, kierujqc się koniecznościq zachowania
godności na|eżnej zmarłemu i bezpieczeństwem sanitarnym.

5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych okreś|i, w drodze rozporządzenia, postępowanie ze zwłokami
cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w ce|u vuyda|enia, w
szczegó|ności sposób powiadamiania osób, o których mowa W ust. 1, o zgonie, podmioty wydające zgodę na
pochowanie zwłoĘ tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostanq odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów
pochówku z|econego przez strzezony ośrodek |ub areszt w ce|u vuyda|enia, kierując się koniecznością zachowania
godności naleznej zmarłemu i bezpieczeństwem sanitarnym.

6. Zwłoki do ce|ów naukowych mogą być również przekazane ucze|ni, o której mowa w ust. 2, na podstawie
pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki tej uczelni.

7.Koszty transportu zwłok w przypadkach, o których mowa W ust. 2 i 6, ponosi ucze|nia.

usTAWA o cmentarzach i chowaniu zmarĘch z dnia 31 stycznia 1959 r. (j.t. Dz.U. Nr 118 poz.687 z2011z
póŹn.zm.|


