Oświadczenie złożone przez senatorów
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 grudnia 2020 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W celu doprowadzenia do szybkiego ustanowienia przepisów, które uregulują na nowo kwestię stwierdzania i rejestrowania zgonów, zwracamy się z pytaniem o to, na jakim etapie są obecnie prace legislacyjne
dotyczące projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w wykazie nr UD369).
Projekt datowany jest na dzień 21 listopada 2019 r. i został przekazany do konsultacji społecznych w ubiegłym roku (22 listopada 2019 r.). Projektodawca, tj. minister zdrowia, wyznaczył 30-dniowy termin na składanie uwag. Obecnie mamy listopad 2020 r. i, mimo upływu tak znaczącego okresu, nie ma żadnych informacji na temat postępów prac nad wspomnianym projektem.
Z uwagi na to, jak ważne kwestie – w obecnej sytuacji mające szczególne znaczenie – ma regulować projektowana ustawa, istotne jest, aby dążyć do jak najszybszego procedowania tego projektu.
Niestety, zawarte w omawianym projekcie rozwiązania (wersja z dnia 21.11.2019) w ocenie podmiotów
biorących udział w całym procesie stwierdzania, dokumentowania i rejestracji zgonów, nie mogą być akceptowane. Powodem jest to, że w dużej mierze są to zmodyfikowane rozwiązania z obecnej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która funkcjonuje od 1959 r. W celu opracowania rozwiązań, które rzeczywiście
wykorzystają możliwości współczesnej technologii informatycznej oraz istniejących już rejestrów państwowych, zgłaszamy wniosek, aby został jak najszybciej powołany zespół, który będzie realizował dalsze prace
na tym projektem. Niezbędne jest, aby w skład tego zespołu zostali włączeni specjaliści reprezentujący podmioty, których projektowana ustawa będzie bezpośrednio dotyczyła.
Jednocześnie przekazujemy w załączeniu uwagi do projektu ustawy, które uwzględniają wykorzystanie
możliwości, jakie niesie ze sobą współczesna technologia informatyczna. Dzięki takim rozwiązaniom można
w znaczący sposób uprościć i odformalizować proces stwierdzania i zgłaszania zgonu, a tym samym – obniżyć koszty realizacji zadań.
Prosimy o odpowiedź, czy i w jakim zakresie przekazane uwagi zostaną uwzględnione.
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