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W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą powołania lekarza koronera i przeznaczenia na

ten cel środków z „ kapslowego” uprzejmie informuję, iż nie ma możliwości finansowania

powyższego  ze  środków  uzyskanych  za  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych.  Zadanie  to  nie  wpisuje  się  w  zadania  ustawowe  wynikające  z  ustawy

o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Potrzeba  powołania

w  Kaliszu  lekarza  koronera  omawiana  była  na  wspólnym  posiedzeniu  Zespołu

konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia i Zespołu koordynującego ds. zdrowia psychicznego,

które miało miejsce 11.12.2019r. Wówczas uczestnicy spotkania rekomendowali wstrzymanie

się z podejmowaniem kroków prawno- finansowych w powyższym zakresie, ze względu na

rozpoczęcie  prac  legislacyjnych  dotyczących  nowelizacji  ustawy  o  stwierdzeniu,

dokumentowaniu  i  rejestracji  zgonów.  Podstawowym  celem  projektowanej  ustawy  była

konieczność uregulowania zagadnień dotyczących stwierdzenia zgonu i wydania karty zgonu,

objętych obecnie  przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.  o cmentarzach i  chowaniu

zmarłych. Prace legislacyjne nie zostały jednak dokończone, a obowiązujące przepisy- ustawa

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2020 poz. 1947

z późn.  zm) oraz rozporządzenie  Ministra  Zdrowia i  Opieki  Społecznej  z dnia 3 sierpnia

1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny ( Dz.U. z 1961 Nr. 39, poz. 202) nie

przystają do rzeczywistości. Ze względu na stan epidemii panujący w Polsce od 20.03.2020r.

zgodnie z art. 7 g ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  (Dz.  U.  z  2020  poz.  1842  z  późn.  zm.)

Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych

o zakażenie wirusem  SARS-CoV albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. 



Wykonywanie  zadania  następuje  na  podstawie  umowy zawartej  z  osobą  powołaną  przez

właściwego  wojewodę  i  jest  finansowane  ze  środków  budżetu  państwa  z  części,  której

dysponentem jest wojewoda. 
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