
         Załącznik nr 4  

         do regulaminu organizacyjnego 

 

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 11, art. 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 295 z późn. zm) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Powiatowy w Piszu ustala opłaty za czasowe przechowywanie zwłok osób zmarłych 

w szpitalu oraz poza szpitalem, a dostarczonych do prosektorium. 

 

1. Odpłatność za przechowywanie zwłok dotyczy osób: 

a) zmarłych w szpitalu i nieodebranych przez osoby uprawnione do pochowania 

w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687) w ciągu 72 godzin od czasu zgonu, 

b) zmarłych poza szpitalem a dostarczonych do prosektorium począwszy od pierwszej 

godziny ich przechowywania. 

2. Wysokość opłat wynosi: 

a) za czas do 12 godzin przechowywania zwłok opłata w wysokości 60,00 zł netto  

+ 23 % podatek VAT, 

b) powyżej 12 godzin i za każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok opłata 

w wysokości 90,00 zł netto + 23 % podatek VAT. 

4. Czas przechowywania zwłok osób zmarłych w szpitalu rozpoczyna się od godziny, w której 

nastąpiła śmierć pacjenta, a opłata pobierana jest po upływie 72 godzin od czasu zgonu 

w wysokości określonej w ust. 2. 

5. Czas przechowywania zwłok osób zmarłych poza szpitalem rozpoczyna się od momentu 

dostarczenia ich do prosektorium, a opłata pobierana jest w wysokości określonej w ust. 2. 

6. Opłatę za przechowanie zwłok w prosektorium wnosi osoba uprawniona, która zgłosiła się 

po odbiór zwłok lub działający w jej imieniu podmiot gospodarczy, któremu zlecono 

pochówek. 

7. W trakcie powiadomienia rodziny o śmierci pacjenta, zawiadamiający informuje, że zwłoki 

osoby zmarłej należy odebrać z prosektorium w ciągu 72 godzin, zaś przechowanie zwłok 

powyżej wymienionego czasu jest odpłatne. 

8. Odpłatność za przechowanie zwłok osoby przywiezionej do prosektorium z polecenia 

prokuratury lub policji celem poddania oględzinom lub otwarcia zwłok ustalona jest 

odrębną umową zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Piszu a Skarbem Państwa - Prokuraturą Rejonową 

w Piszu. 

9. W wypadku określonym w pkt. 8 koszty przechowywania zwłok ponosi prokuratura. 

10. Opłata za przechowanie zwłok w dniach roboczych wnoszona będzie w kasie szpitala 

w godzinach 07:30 do 14:30, lub na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego. 


