Załącznik do Uchwały Nr XIV/243/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 października 2015 r.

Stanowisko
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie powołania instytucji koronera.

Mając na uwadze zapewnienie właściwego i godnego traktowania członków
rodzin i najbliższych osób zmarłych, którzy w tych trudnych sytuacjach mają
dodatkowe

problemy

z

otrzymaniem

karty

zgonu

Radni

Województwa

Podkarpackiego postulują, aby pilnie utworzyć w polskim systemie prawnym
instytucję koronera.
W obecnym stanie prawnym, naczelnym aktem normującym kwestię
stwierdzania zgonów jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, a także rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. To prawne
relikty, zawierające przepisy, których w dzisiejszej rzeczywistości nie da się
egzekwować. Obecnie obowiązkiem właściwego starosty (a w przypadku miast na
prawach powiatu prezydenta miasta) jest powołanie określonej osoby - „koronera”,
który będzie zobowiązany do tych czynności. Starostowie i prezydenci miast
najczęściej wskazują na wątpliwości w interpretacji zapisów ustawy, brak środków,
z których mogliby sfinansować etat koronera, a także jasno określonych zasad jego
funkcjonowania.

Jednakże

coraz

więcej

samorządów

rozumie

konieczność

wprowadzenia instytucji koronera.
Problem rodzin związany z wystawieniem kart zgonu ich bliskich jest
powodem niedostatecznej ilość lekarzy chcących dokonywać oględzin zwłok oraz że
stwierdzanie zgonów nie jest świadczeniem zdrowotnym finansowanym przez NFZ
i nie znajduje się także w zakresie umowy w POZ. Lekarze zrzeszeni w Federacji
Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie od wielu lat
apelują o wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących stwierdzania zgonu, które
uwzględniałyby aktualne realia organizacyjno - prawne systemu opieki zdrowotnej.

Wskazują, że organizacja ochrony zdrowia przed pół wiekiem była zupełnie inna niż
dzisiaj. Pomimo prowadzonych rozmów oraz korespondencji w przedmiotowej
sprawie Minister Zdrowia nie wywiązuje się ze swoich obietnic w tej sprawie.
Nowelizacja ustawy o chowaniu zmarłych, w której miały się m.in. znaleźć zapisy
o koronerach, była jednym z elementów porozumienia, zawartego z lekarzami
rodzinnymi.

Jednak do tej pory nie powstał taki projekt, a kwestia stwierdzania

zgonów pozostaje nierozwiązana.
Biorąc powyższe pod uwagę Sejmik Województwa Podkarpackiego postuluje
do Ministra Zdrowia o uwzględnienie powyższych uwag i podjęcie stosownych zmian
zmierzających do rozwiązania tego niezwykle poważnego problemu poprzez
powołanie instytucji koronera.

