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Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych 
z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Wojciech Labuda

SWL. 0610.1.6.2023
Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/

Pan Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku, 

Na wstępie bardzo przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, wynikającą z realizacji innych 
priorytetowych i terminowych prac legislacyjnych oraz zadań związanych z ochroną miejsc 
pamięci.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy – uprzejmie informuję, iż w pełni zgadzam się 
z koniecznością wprowadzenia postulowanej zmiany legislacyjnej, dotyczącej ujednolicenia kwestii 
pokrywania kosztów pogrzebu w przypadku zgonów funkcjonariuszu, które miały związek z 
pełnieniem służby – niezależnie od podstawy prawnej (ustawy partykularnej).

W toku prac powołanego przeze mnie Decyzją nr 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku „Zespołu 
Doradczy Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw opracowania reformy regulacji 
administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci” w 2021 i 
2022 r. wypracowano kierunkową koncepcję zmian legislacyjnych dotyczących zasiłków 
pogrzebowych i pokrywania kosztów pogrzebu. W skład zespołu weszli przedstawiciele m.in.: 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSWiA, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Kancelarii Sejmu, Prokuratora Krajowego i służb 
mundurowych.

W efekcie prac Zespołu opracowano kilka kluczowych propozycji, dotyczących elektronizacji i 
uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem zasiłków pogrzebowych, ale też obejmujących:

 doprecyzowanie, jakie wydatki można pokrywać z zasiłku pogrzebowego (w tym 
wskazanie katalogu otwartego kosztów pogrzebu);

 ujednolicenie przepisów ustaw szczególnych, dotyczących zasiłków pogrzebowych i 
pokrywania kosztów pogrzebu.

W zakresie pokrywania kosztów pogrzebu w służbach mundurowych wstępnie zaproponowano 
ujednolicenie przesłanki jako śmierć „mająca związek ze służbą lub na skutek wypadku 
pozostającego w związku ze służbą”, a także możliwość pokrywania kosztów w przypadku zgonu 
„wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą”.

Niestety z uwagi na brak decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, jako kluczowego 
interesariusza i odpowiedzialnego za referencyjną w zakresie zasiłków pogrzebowych ustawę z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – co do 
możliwości rozpoczęcia właściwych prac legislacyjnych i uzyskania wpisu do Wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – dalsze działania pozostają zawieszone do czasu 
uzyskania takiej decyzji. Jednocześnie nie stoi to na przeszkodzie realizacji prac legislacyjnych 
przez poszczególnych ministrów – w zakresie obejmującym ustawy partykularne.
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Łączę wyrazy szacunku
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Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reform regulacji 
administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności  i 

ochrony miejsc pamięci

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Pan Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Wiesław Szczepański, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych
Pan Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej
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