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Pani

Jagna Marczułajtis-Walczak

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 

Szanowna Pani Poseł,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2020 r., dotyczące projektu ustawy 

o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, w obliczu ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień. 

Wskazać należy, że procedury postępowania ze zwłokami osób zmarłych na choroby 

zakaźne powodujące obowiązek przymusowej hospitalizacji, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn zm.), w tym w wyniku zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2, określone są m.in. w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 i z 2020 r. poz. 284), 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok 

i szczątków z dnia 23 marca 2011 r. (Dz.U.,  poz. 405), a także w ustawie z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295).

Jednocześnie zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokonywania oględzin zwłok 

jeżeli przy dokonaniu tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, że 

przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, są 

obowiązani natychmiast zawiadomić o tym właściwego inspektora sanitarnego. 

Niezależnie od powyższego, istnieją także przepisy umożliwiające podjęcie przez 

właściwego starostę decyzji o powołaniu do czynności stwierdzenia zgonu i jego 
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przyczyny, innej osoby. Zasadnym jest, aby osobą powołaną przez starostę, był lekarz 

posiadający prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z orzecznictwem sądów, zadanie to 

mieści się w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.). Takie stanowisko 

potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2002 r, sygn. akt I 

SA/ Ka 631/02, ONSA 2003, nr 4, poz. 133.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym na bieżąco monitoruje 

obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, zamieszczając na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/koronawirus aktualne komunikaty, w tym komunikaty 

dedykowane poszczególnym grupom oraz procedury postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia oraz zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniom.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
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