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działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie informuję, że badane  

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy ujawniły problem dotyczący działalności 

podmiotów (w tym: organów władzy publicznej) upoważnionych do, najogólniej  

rzecz ujmując, sprawowania pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi.  

Na podstawie publikacji medialnych oraz wniosków kierowanych do Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, wskazujących na opisany problem, Rzecznik w dniu 15 maja 2014 r 

skierował wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia (znak: BPK.519.89.2014) z prośbą  

o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych, które zapewniłyby sprawne działanie 

służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, w zakresie  

stwierdzenia zgonu oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi (kserokopia  

w załączeniu). Pomimo okresowego ponawiania wystąpień do kolejnych Ministrów 

właściwych do spraw zdrowia, do dnia dzisiejszego kwestia ta nie została znowelizowana.  

Uregulowanie problematyki stwierdzenia zgonów poprzez nowelizację przestarzałej ustawy 

było również jednym z postulatów Porozumienia Zielonogórskiego z 7 stycznia 2015 roku, 

w którym apelowano o powoływanie przez starostwa powiatowe osób odpowiedzialnych  

za stwierdzenie zgonu.  

Katowice,                             2019 r.  
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Wobec tego, w kilku miejscowościach starostowie zdecydowali o powierzeniu lekarzom 

zadań „koronera” w oparciu o środki samorządowe. Takie osoby zostały dotychczas 

wyznaczone przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu m.in. w samorządach 

na Podkarpaciu, w Łodzi, Opolu, Będzinie. W Piotrkowie Trybunalskim Urząd Miasta zawarł 

umowy z pięcioma lekarzami, do których kontakty otrzymała Policja i Straż Miejska.  

Z kolei w Mysłowicach podpisano umowę pomiędzy Miastem Mysłowice, a Mysłowickim 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o., która reguluje świadczenie usług polegających na stwierdzeniu 

zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu, osobom 

zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym Miasta 

Mysłowice. 

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), 

zwracam się do Pana Starosty z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska  

w przedmiotowej sprawie oraz podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami i oceną 

działalności „koronera” powołanego na terenie powiatu.   

 
 

 

 

 

 

 

Zał.  Wystąpienie generalne RPO z dnia 15 maja 2014 r. (BPK.519.89.2014).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi proszę powołać się na sygnaturę niniejszego pisma: BPK.519.89.2014.MP 


