
  ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2016 roku 

w sprawie: powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu

Na podstawie § 70 pkt 2 lit. b) uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zmienionej 

uchwałą Nr 781/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 r. w związku z art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Do ustalenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie 

powiatu poznańskiego, w sytuacji określonej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126), zwanej dalej „Ustawą" powołuję 

osoby wskazane w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, czynności stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia 

karty zgonu, świadczyć będą jedynie w tych przypadkach, gdy funkcjonariusz Policji, będący na 

miejscu, w którym znajdują się zwłoki, nie będzie mógł ustalić lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej sprawującego opiekę nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej 

chorobie, odpowiadającego za stwierdzenie zgonu zgodnie z oraz art. 11 ust. 1 Ustawy. 

§ 3. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w § 1 zostanie uregulowane 

w odrębnej umowie. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego



 Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2016 

 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku 

Wykaz osób powołanych do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu 

na terenie powiatu poznańskiego 

1) Emma Szender 

2) Konstanty Maksim 

3) Damian Rusek 

4) Tadeusz Pawełek 

5) Julia Sobol 
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UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 49/2016 

Starosty Poznańskiego 

z  d n i a  8  c z e r w c a  2 0 1 6  r o k u  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2126) zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie 

niemożności dopełnienia tego przepisu, 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. 

Wykaz osób powołanych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na 

terenie powiatu poznańskiego określono w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

Szczegółowe zasady wykonania zadania oraz zasady wynagradzania zostaną uregulowane w odrębnej umowie. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione. 


