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Pan

Klaudiusz Komor

Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Apel nr 10/VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, w sprawie procedury 

stwierdzenia zgonu poza szpitalem, uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa 

została uregulowana w art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

374, 567, 568 oraz 695), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. Przepis ten 

obejmuje następujące regulacje: 

„Art. 7g. 1. Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza 

szpitalem. 

2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy 

zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, uwzględniają wyposażenie powołanej osoby w środki 

ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności stwierdzania 

zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), 
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określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. 

poz. 284).”

Ponadto zasady postępowania ze zwłokami zostały uregulowane w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (poz. 585), które weszło w życie w dniu 

4 kwietnia 2020 r. Regulacje odnoszą się do reguł, które będą stosowane zarówno przez 

pracowników szpitali wykonujących zawód medyczny, ale także w przypadku zgonu 

poza szpitalem przez odpowiednio przeszkolonych pracowników zakładów 

pogrzebowych. Rozporządzenie określa sposób zabezpieczenia osób bezpośrednio 

zaangażowanych w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do 

przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem oraz mających bezpośredni kontakt ze 

zwłokami.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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