
ZARZĄDZENIE Nr  80/2019 
STAROSTY POZNAŃSKIEGO 
z dnia 7 listopada 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego w z dnia 8 czerwca 2016 r. w 

sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia 

karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego 

Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 r. oraz 

zmienionego Zarządzeniem Nr 4/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Na podstawie § 71 pkt 2 lit. b) uchwały Nr 2834/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu w 

związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1473)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 

powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom 

zmarłym na terenie powiatu poznańskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty 

Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 4/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 

15 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2019 
Starosty Poznańskiego  

z dnia 7 listopada 2019 roku 
 

 

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

na terenie powiatu poznańskiego 

1) Łabęcka Marzena  

2) Świt Maciej  

3) Kroll-Balcerzak Renata  

4) Górny Ryszard  

5) Lichaj Maciej  

6) Sprada Jarosław  

7) Rzymski Stanisław  

8) Nachalewicz Grzegorz  



UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 80/2019 

Starosty Poznańskiego  
z dnia 7 listopada 2019 roku 

 
 
 

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

U. z 2019 r. poz. 1473) 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 wynagradzania są uregulowane w odrębnej 

umowie. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione. 


