Zasady przechowywanie zwłok pacjentów
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
§ 1.
1. Przechowywanie zwłok pacjenta przez okres nie dłuższy niż 72 godziny, tj. 3 doby,
liczone od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, w Samodzielnym Publicznym
Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie jest bezpłatne.
2. Do czasu przechowywania zwłok, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się soboty, niedzieli
oraz świąt.
§ 2.
1. Zwłoki pacjentów mogą być przechowywane w Samodzielnym Publicznym Centralnym
Szpitalu Klinicznym w Warszawie dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do ich
pochowania;
2) zostało wszczęte dochodzenie lub śledztwo, a prokurator nie zezwolił na ich
pochowanie;
3) występują inne ważne przyczyny – za zgodą lub na wniosek osoby lub instytucji
uprawnionej do ich pochowania;
4) występuje konieczność przeprowadzenia sekcji naukowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ustala się opłatę w wysokości 50,00 zł
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) za każdą rozpoczętą kolejną dobę
przechowywania zwłok pacjenta po okresie 72 godzin liczone od godziny, w której
nastąpiła śmierć pacjenta.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4, przechowywanie powyżej 72 godzin przez
czas niezbędny do przeprowadzenia sekcji naukowej jest bezpłatne.
4. Opłatę, o której mowa w ust. 2, pobiera się od:
1) osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie Ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. małżonek, zstępny, wstępny,
krewny boczny do 4. stopnia pokrewieństwa, powinowaty w linii prostej do 1. stopnia,
osoba, która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania zwłok, instytucja uprawniona
na mocy odrębnych przepisów;
2) podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się
postępowaniem karnym;
3) gminy - za okres przypadający po upływie 72 godzin od czasu powiadomienia gminy o
konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne
uprawnione osoby lub instytucje.
§ 3.
Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 2, pobiera się w Kasie Szpitala.

