
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badany jest problem braku w 

kontraktach zawieranych przez lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia pozycji 

„stwierdzenie zgonu". Problemy z finansowaniem stwierdzenia zgonu przez lekarza 

pojawiają się w razie śmierci osoby poza jej miejscem zamieszkania, gdy nie można 

ustalić lekarza rodzinnego, poza zakładem opieki zdrowotnej bądź w przypadku 

śmierci, która nie nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa. 

W odpowiedzi na wystąpienie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach pismem z dnia 1 marca 

2011 r. (znak: WSOZ-II-POZ-075-23/487-im/ll) wskazał na odpowiednie przepisy 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. 

w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. Nr 39 poz.202) 

oraz § 14 Zarządzenia nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń 

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Z informacji tych nie wynikało jednak czy i 

w jaki sposób jest rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzenie przez 

lekarza zgonu i wypisania karty zgonu osoby, która zmarła poza swoim miejscem 

zamieszkania. 

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o dalsze wyjaśnienia 

do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r. (znak: 

NFZ/CF/BP/2011/075/0127/W/22290/AK) Prezes NFZ wskazał na art. 11 ustawy z dnia 
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31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 111, poz. 

687 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 

wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U.2001, Nr 153poz. 1782 ze zm.), 

wywodząc, że procedura wystawiania wobec osoby zmarłej karty zgonu i związanego z 

tym stwierdzenia zgonu nie jest objęta przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 164,poz. 1027 z późn. zm.), a w konsekwencji nie jest i nie może być 

wyszczególniona w zarządzeniach Prezesa NFZ jako pozycja objęta finansowaniem 

przez NFZ. Jednocześnie Prezes NFZ wskazał na potrzebę nowelizacji istniejących 

uregulowań określających procedury wystawiania kart zgonu wraz z czynnościami 

stwierdzenia zgonu. 

Mając powyższe na uwadze oraz w związku pracami Zespołu przy Ministrze 

Zdrowia do spraw opracowania projektu założeń nowej ustawy o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych, działając na podstawie art.16 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.) 

uprzejmie proszę o rozważenie przedstawionej powyżej kwestii i uwzględnienie 

rozwiązania wskazanego problemu w pracach Zespołu. Będę wdzięczny za informację o 

stanowisku Pani Minister zajętym w tej sprawie. 

Zał: 

1. Kserokopia pisma Śląskiego OW NFZ w Katowicach z dnia 1 marca 2011 r. 

2. Kserokopia pisma Prezesa NFZ z dnia 30 sierpnia 201 Ir. 


