
Komentarz Śląskiego OW NFZ 

w związku z artykułem: „Jak już umierać, to najlepiej w godzinach pracy 

przychodni” opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” 8 grudnia 2017 r. 

 
W związku z artykułem red. Anny Malinowskiej „Jak już umierać, to najlepiej w godzinach pracy 

poradni”” opublikowanym w katowickim dodatku do „Gazety Wyborczej” dnia 8 grudnia 2017 r. Śląski 

OW NFZ wyjaśnia, że nieprawdą jest stwierdzenie, że czytelnik dzwoniący pod numer telefonu infolinii 

„nie otrzymał jakiejkolwiek informacji”.  

 

Osoba dzwoniąca pod numer telefonu całodobowej infolinii Śląskiego OW NFZ: 801 002 903 dnia 

23 listopada 2017 r. o godz. 19.47 w odpowiedzi na pytanie dotyczące stwierdzenia zgonu, otrzymała 

pełną, zgodną z obowiązującymi przepisami, informację. 

 

Śląski OW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 

31 stycznia 1959 r. „zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego 

w ostatniej chorobie. W razie niemożności (…) 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”. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 

1961 r.) podaje natomiast przepisy szczegółowe: „wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, 

który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich. (…) Jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia 

lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok.(…) W przypadku gdy 

nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty 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: 

  1)   lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego 

zachorowania, 

  2)   lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego 

placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, 

w którym znajdują się zwłoki (…)”. 


