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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wype∏niania.
Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 2. 1. Kart´ zgonu wydaje si´ w dwóch egzemplarzach:

§ 1. 1. Ustala si´ wzór karty zgonu, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2) egzemplarz B — dla celów pochowania zw∏ok, zwany dalej „egzemplarzem B”.

2. Karta zgonu jest wype∏niana dla:
1) osób zmar∏ych,
2) dzieci martwo urodzonych, na wniosek osób
uprawnionych do ich pochowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych, zwanej dalej
„ustawà”.

1) egzemplarz A — dla celów statystycznych, zwany
dalej „egzemplarzem A”,

2. Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy,
zwana dalej „osobà stwierdzajàcà zgon”, wype∏nia:
1) rubryki 1—14 egzemplarza A, z wyjàtkiem pola
przeznaczonego na symbol przyczyny wyjÊciowej
albo przyczyny zewn´trznej urazu lub zatrucia,
2) rubryki 1—11 egzemplarza B.
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3. W rubryce 7 lit. a) egzemplarza A jako przyczyn´
zgonu wyjÊciowà albo przyczyn´ zewn´trznà urazu lub
zatrucia wpisuje si´ chorob´ lub uraz, które zapoczàtkowa∏y ∏aƒcuch zdarzeƒ chorobowych, prowadzàcych
bezpoÊrednio do zgonu lub okolicznoÊci wypadku, lub
u˝ycia przemocy, które spowodowa∏y uraz Êmiertelny.
4. W rubryce 7 lit. b) egzemplarza A jako przyczyn´
zgonu wtórnà wpisuje si´ chorob´, która rozwin´∏a si´
jako skutek choroby, urazu, zatrucia, wypadku lub u˝ycia przemocy, b´dàcych wyjÊciowà przyczynà zgonu.
5. W rubryce 7 lit. c) egzemplarza A jako przyczyn´
zgonu bezpoÊrednià wpisuje si´ chorob´, która sta∏a
si´ ostatecznà przyczynà zgonu, w nast´pstwie chorób,
urazu, zatrucia, wypadku lub u˝ycia przemocy, b´dàcych przyczynami zgonu, wyjÊciowà i wtórnà.
6. Przyczyny zgonu wpisuje si´ zgodnie z dokonanym rozpoznaniem czytelnie, w pe∏nym brzmieniu,
u˝ywajàc nazewnictwa medycznego w j´zyku polskim.
7. W sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, osoba stwierdzajàca zgon umieszcza na egzemplarzu A piecz´ç uprawnionego podmiotu oraz wype∏nia wy∏àcznie
rubryki 1—11 egzemplarza B z uwzgl´dnieniem:
1) imienia i nazwiska dziecka albo imienia i nazwiska
matki z wpisem „córka” lub „syn” — w rubryce 1
i 8,
2) to˝samej daty urodzenia i zgonu — w rubryce 2 i 3
oraz 9 i 10,
3) to˝samego miejsca urodzenia i zgonu — w rubryce
2 i 4 oraz 9 i 11,
4) miejsca zamieszkania matki — w rubryce 5.
§ 3. Je˝eli osoba stwierdzajàca zgon, po wyczerpaniu wszystkich stosownych Êrodków, nie mo˝e ustaliç
przyczyny zgonu oraz gdy nie ma podstaw do podejrzewania zabójstwa lub samobójstwa, osoba ta wpisuje w karcie zgonu, w miejscach przeznaczonych na wpisanie przyczyn zgonu, adnotacje „przyczyna zgonu nieustalona”.
§ 4. Osoba stwierdzajàca zgon przekazuje egzemplarz A i B osobie uprawnionej do pochowania zw∏ok,
o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy.
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§ 5. 1. Lekarz orzekajàcy dla celów statystycznych
o przyczynie zgonu wype∏nia pole przeznaczone na
symbol przyczyny wyjÊciowej albo przyczyny zewn´trznej urazu lub zatrucia.
2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przy wype∏nianiu karty zgonu dokonuje weryfikacji przyczyny zgonu,
w szczególnoÊci w zakresie nowotworów z∏oÊliwych
i chorób zakaênych.
3. W razie wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci wpisania
danej przyczyny zgonu przez osob´ stwierdzajàcà
zgon, lekarz, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyjaÊnienia wàtpliwoÊci w porozumieniu z tà osobà.
4. W przypadku braku mo˝liwoÊci porozumienia
z osobà stwierdzajacà zgon lub gdy osoba ta odmówi∏a dokonania zmian we wpisach karty zgonu, lekarz,
o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do wpisania
symbolu przyczyny zgonu, jakà uzna za odpowiednià,
zgodnie z najlepszà wiedzà i stosownie do posiadanych informacji.
§ 6. 1. Urzàd stanu cywilnego wype∏nia rubryki: 15,
17—23 egzemplarza A oraz dokonuje adnotacji na stronie 2 egzemplarza B.
2. W sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, urzàd
stanu cywilnego dokonuje wy∏àcznie adnotacji na stronie 2 egzemplarza B.
3. Cz´Êç strony 1 i 2 egzemplarza B, znajdujàca si´
powy˝ej linii odci´cia, oznaczona napisem „dla celów
pochowania zw∏ok”, jest zwracana osobie uprawnionej do pochowania zw∏ok, o której mowa w art. 10
ust. 1 ustawy, i jest przedstawiana przez t´ osob´ administracji cmentarza w celu pochowania zw∏ok.
§ 7. Druki karty zgonu, wed∏ug dotychczasowych
wzorów, mogà byç u˝ywane do czasu wyczerpania
tych druków, z uwzgl´dnieniem zmian dotyczàcych
wpisów wynikajàcych z rozporzàdzenia.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. (poz. 1782)
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