zANzĄDzENIE NR 12l2o12
DyrektoraPowiatowegoZespołuZakładówopieki Zdrowotnej
z dnia 05.03.2012r.
sprawie:

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

|eczniczej(Dz.U.Nr 112 poz' 654 z 20II r. z
Na podstawieań. 28 Ustawyz dnia 15 kwietnia2011o działa|ności
późn,zm,),zauądzamco następuje:
1.

w szpita|uwynosi:
osób zmarłych
Kosztpzechowywaniaw chłodnizwłok
godzin
za kaŻdąrozpoczętądobę,poczqwszyod 4 doby,
a. po upĘwie72
po upĘwie3 dni od dnia powiadomienia
gminyo konieczności
pochowania
b. za okres przypadający
ich przez inne uprawnioneosoby lub insĘĄucje,za
zwłokpacjentaw związkuz niepochowaniem
każdqrozpoczętądobę,
100'00 zł + vAT.

z.

do pochowaniazwłokoraz podmioĘ
KosĄ pzechowywaniazwłokpokrywajqosobylub insĘtucjeuprawnione
na z|ecenie,których przechowujesię zwłokiw związkuz toczącymsię postępowaniemkarnym,o którychmowa
w art. 28 ust.4, 6 wyżejwymienionejUstawy,Ę.;
zwłokpacjenta,o którychmowaw Art. 10 ustawyz dnia 31
do pochowania
a. osoby|ubinsĘtucjeuprawnione
- tekstjedno|iĘfi.t' Dz. U. Nr 118,poz.687zf0LI r. z
stycznia1959r. o cmentarzachi chowaniuzmarłych
poźn.zm,), stanowiącyzałącznikdo niniejszegoZarządzenia,jeże|izwłoki nie mogą zostać wcześniej
odebrane,
b. prokuratura,która nie zezwo|iłana pochowaniezwłok,gdYz w związkuze zgonem zostałowszczęte
aIboś|edztwo,
dochodzenie
c. osoby |ub instytucjeuprawnionedo pochowaniazwłokpacjentaza ich zgodąa|bo na ich wnioseĘjeże|i
pzemawiająza Ęm inneniz vuymienione
w pkt 2a i 2b waznepr^lczYny.
d. dopuszczasię pobieranieod gminy opłatyza pzechowywaniezwłokpacjentaza okres pzypadającypo
upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o koniecznościpochowania zwłok pacjenta w
osoby|ubinsfftucjew pzypadku,o którymmowaW
związkuz niepochowaniem
ich przezinne uprawnione
art. 10 ust. 3 ustawyz dnia 31 sĘcznia 1959 r. o cmentarzachi chowaniuzmarłych,tj' gdy zwłokinie
zostaĘ pochowaneprzez podmioĘ o których mowa w ust. 1, albo nie zostaĘ przekazanepubliznej ueelni
dydaktyczną i badaweą w dziedzinb nauk
medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność
medyenych są chowane przez gminę właściwąze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób
pozbawionych wo|ności
zmarłychw zakładachkarnych lub aresztach śledczych- pŻez dany zakładkarny
lub areszt śledczy,z wyjątkiemzwłokosóĘ które uwolnilysię z zakładukarnego lub aresztuśledeegq oraz
osóŁ które przebywałypoza terenem zakładukarnego lub aresztu śIedczegqw szczegóInościw trakcb
korzystania z zezwolenia na easowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysĘ
funkcjonariuszaSłużbyWęziennej'

w pkt.fa, fc
3 . KoszĘpzechowywaniazwłokd|aosób |ubinstytucjiwymienionych
Autopsyjnejzgłaszado Kasy Pzzoz w Cze|adzi|ub
3.1' |aborantZakładuAnatomopato|ogii/Pracowni
wniesieniaopłaĘza przechoywanie
zwłokzawieĘącq:
o konieczności
Będziniepisemqinformację
a.
imięi nazwiskozmarłejosoby,
b.
okres przechowywaniazwłoĘ za który zostanie wystawiony/a paragon
VAT,
fiskalny/faktura
jej adres.
w przypadkuins$Ąucjirównieżnazwęorazdokładny
c.
zwłokna podstawieotzmanej informacji,o któĘ mowaw pkt. 3.1.
3.2. wycenykosztówprzechowywania
dokonujekasaPZZoZw Cze|adzi|ubBędzinie.
3.3.wpłatydokonujesie w kasiePzzoz w Czeladzi|ubBędzinie'

3.4. paragonfiska|nybądźwystawionana zadaniefakturaVAT stanowiąpodstawędo dokonaniawpisuw
,,Kśiędze
AutopsyjneJ,doĘczacegowysokościwpłaĘ wraz z datą
ZakładuAnatomopatologii/Pracowni
jej uiszczenia.
w pkt.zb, fd
zwłokd|ains$tucjiwymienionych
4. Kosztyprzechowywania
wystawienia
faktury
VAT
dokonuje
kasa Pzzoz w Czeladzi|ub w Będzinie,po
kosztów
i
4.1' Wyceny
Autopsyjnej,
pisemnymzgłoszeniutego faktu przez |aborantaZakładuAnatomopato|ogii/Pracowni
zawierającym:
adresprokuratury/gminy,
a. naZWęorazdokładny
b. imięi nazwiskozmarĘ osoby,
zwłok,za który zostaniewystawionafakturaVAT.
c. okres przechowywania
fakturVAT pzekazywanesą na wskazanekontoPzzoz.
z Ętułuwystawionych
4.2. Należności
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.
z mocą obowiązującąod dnia o3.o5.2ot2 r.
wchodziw zyciez dniempodpisania,
6, Zarzqdzenie

RNKIOTI

atowogoZt s,i..łuZriiadóv

w tsędainie
opieki %drorvor.rre;
Łek, rrted' Jat:eh Kołacz

otzymują:
w/g rozdzie|nika
1 . Komórkiorganizaryjne
2 . aa

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 12l2012

pozostała
rodzinaosobyzmarłej,
a mianowicie:
Aft. 10. 1. Prawopochowaniazwłok|udzkichma najb|iższa
1) pozostały
małzonek(ka);
2) krewnizstępni;
3) krewniwstępni;
4) krewnibocznido4 stopniapokrewieństwa;
5) powinowaci
w liniiprostejdo 1 stopnia.
wojskowejprzysługuje
Prawopochowania
zwłokosób wojskowychzmaĄch w czynnejsłużbie
właściwym
organom
wojskowymw myś|przepisów wojskowych.Prawo pochowaniazwłok osób zasłuzonychwobec Państwa i
przysługuje
społeczeństwa
organom państwowym,insĘtucjomi organizacjomspołecznym'Prawo pochowania
zwłokprzysługuje
równieżosobom,które do tegodobrowo|nie
się zobowiążą.
Z.Zwłokiniepochowaneprzez podmiotywymienionew ust. 1 mogą być przekazanedo ce|ów naukowych
pub|icznejucze|nimedycznej|ub pub|icznejuczelniprowadzącej
działa|ność
dydakĘcznqi badaWczą
w dziedzinie
zwłokdo ce|ównaukowychwydaje,na wniosekucze|ni,właściwy
naukmedycznych.
Deryzjęw sprawieprzekazania
starosta.
2a. Ministerwłaściwy
do sprawzdrowiaokreśli,
w drodzerozporządzenia,
tryb i warunkiprzekazywania
zwłok
do ce|ównaukowych,
w Ęm:
przekazanie
zwłokdo ce|ównaukowych
w przypadkach,
o którychmowaw ust.2,
1) warunkiuzasadniające
2) ttyb przekazywania
zwłok,
3) sposóbponoszeniakosztówtransportuzwłok
- kierującsię koniecznością
zachowaniagodności
na|eżnej
zmarłemu
oraz bezpieczeństwem
sanitarnym.
3. Zwłokiniepochowaneprzez podmioty,o których mowa w ust. 1, a|bo nieprzekazanepub|icznejucze|ni
medyczneja|bopub|icznejuczelniprowadzqcej
działalność
dydaktyczną
i badawczqw dziedzinienaukmedycznych
przez
gminę
przypadkuosób pozbawionych
ze
względu
na
W
są chowane
właściwą
miejscezgonu' a
wo|ności
przez
|ub
zakład
karny|ubaresztś|edczy,
z wyjątkiem
zmarłychw zakładachkarnych aresztachś|edczych
dany
zwłokosób, które uwo|niły
się z zakładukarnegolub aresztuś|edczego,
oraz osób, które przebywaĘpozaterenem
na czasoweopuszczenie
w szczegó|ności
w trakciekorzystania
z zezwo|enia
zakładukarnego|ubaresztuśledczego,
Służby
Więziennej.
tegozakładu|ubaresztubez dozorulub asystyfunkcjonariusza
w ust. 3, nie wyk|uczaządaniazwrotu kosztów na podstawie
4. obowiązekpochowaniazwłok,okreś|ony
innychustaw.
okreś|i,w drodze rozporządzenia,
sposób postępowaniaze anłokamiosób
5. Minister Sprawied|iwości
pozbawionychwolnościzmarłychw zakładachkarnychi aresztachś|edczych,
uwzg|ędniając
W szczegó|ności
powiadamianie
wskazaniepodmiotów
osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie,sposób tego powiadamiania,
ze zwłokami,
które nie zostanąodebrane,oraz sposób
wydajqcych
zgodęna pochowaniezwłoĘtryb postępowania
ponoszeniakosztówpochówkuz|econegoprzezzakładkarnyi aresztś|edczy,
kierujqcsię koniecznościq
zachowania
godności
i bezpieczeństwem
na|eżnej
zmarłemu
sanitarnym.
postępowanie
do spraw wewnętrznych
okreś|i,
w drodze rozporządzenia,
ze zwłokami
5a. Ministerwłaściwy
w
w areszcie w ce|u vuyda|enia,
cudzoziemcówumieszczonychw strzeżonymośrodkulub przebywających
szczegó|ności
sposób powiadamiania
osób, o których mowa W ust. 1, o zgonie, podmiotywydającezgodę na
pochowaniezwłoĘtryb postępowania
ze zwłokami,
które nie zostanqodebrane,oraz sposób ponoszeniakosztów
pochówkuz|econegoprzez strzezonyośrodek
zachowania
|ubaresztw ce|uvuyda|enia,
kierującsię koniecznością
godności
i bezpieczeństwem
naleznejzmarłemu
sanitarnym.
6. Zwłokido ce|ów naukowychmogąbyć równieżprzekazaneucze|ni,o której mowaw ust. 2, na podstawie
pisemnego
oświadczenia
osoby,która pragnieprzekazać
swojezwłokitej uczelni.
7.Kosztytransportuzwłokw przypadkach,
o którychmowaW ust.2 i 6, ponosiucze|nia.

usTAWA o cmentarzachi chowaniuzmarĘchz dnia31 stycznia1959r. (j.t.Dz.U.Nr 118poz.687z2011z
póŹn.zm.|

