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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie numer 1471 Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego, 

złożone podczas 36 posiedzenia Senatu RP, w sprawie wprowadzenia zmian 

odnoszących się do terminologii występującej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny 

(Dz. U. poz. 202 ), uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1947), które nie spełnia obecnych zasad tworzenia prawa, w tym 

standardów konstruowania upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego, 

wynikającego z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co nie pozostaje bez 

znaczenia dla możliwości podejmowania jakichkolwiek działań legislacyjnych 

w odniesieniu do tego aktu wykonawczego.

Nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny, 

jak i inne regulacje objęte ustawą  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych, z uwagi na ich archaiczność, wymagają dostosowania do aktualnego stanu 

prawnego, jak i zasad funkcjonowania różnych podmiotów, w tym w dziedzinie ochrony 

zdrowia.
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Nie mnie należy zauważyć, że wskazane w przepisach ww. rozporządzenia zaszłości 

w zakresie terminologii nie wykluczają możliwości ich stosowania, gdyż znajdują 

odpowiednie odniesienie w przepisach wprowadzających reformę ustrojową państwa, 

jaki i w art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1882 i 2333), który stanowi, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Milicji 

Obywatelskiej” i „funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej”, należy przez to rozumieć 

„Policję” i „policjantów”.

Niezależnie od powyższego informuję również, że w dniu 5 lutego 2021 r. Prezes Rady 

Ministrów powołał Pełnomocnika do spraw reformy regulacji administracyjnych 

związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, którym jest Pan 

Wojciech Labuda - Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy 

regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc 

pamięci.

Pan Pełnomocnik został upoważniony do opracowania projektów dokumentów 

rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, objętych zakresem swojego 

działania, a także do prowadzenia odpowiednich prac legislacyjnych.

Podjęte przez Pana Pełnomocnika działania dotyczą głównie

kwestii cmentarzy, chowania zmarłych oraz stwierdzania i rejestracji zgonu.

W ramach tych działań powstały projekty ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(numer w wykazie prac legislacyjnych Rządu - UD278) oraz projekt ustawy - Przepisy

wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (numer w wykazie prac

legislacyjnych Rządu - UD277), które Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała do

uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych 
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w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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