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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do dotychczasowych wystąpień generalnych, uprzejmie wskazuję, 

że Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł uwagi do projektu ustawy o stwierdzeniu, 

dokumentowaniu i rejestracji zgonów, które przekazał Ministrowi Zdrowia w piśmie 

z dnia 23 grudnia 2019 r. (znak: BPK.519.89.2014).

Jak wynika z opinii Rady Legislacyjnej z dnia 21 lutego 2020r. projekt ustawy 

o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (UD 369) w wersji z dnia 

21 listopada 2019r., został przygotowany przez Ministra Zdrowia i przedstawiony Radzie 

Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów do zaopiniowania przez Wiceprezesa 

Rządowego Centrum Legislacji, w załączeniu do pisma z dnia 30 grudnia 2019 r., znak: 

RCL.DPG.550.57/2019 (projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR).1 Przywołana 

ustawa, zgodnie z art. 35 w/w projektu, co do zasady, miała wejść w życie 

w dniu 1 stycznia 2021r. Jednakże pomimo upływu zakreślonego terminu ustawa 

nadal nie została przyjęta i opublikowana. 

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-21-lutego-2020-r-o-projekcie-ustawy-o-stwierdzaniu-
dokumentowaniu-i-rejestracji-zgonow-ud-369-z-dnia-21112019-r 

Warszawa, 3 lutego 2021r.

Pan 
Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia 
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Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji wskazuje niezmiennie od 

dnia 25 listopada 2019 r. etap konsultacji publicznych. Przy czym informacja 

ta opatrzona została uwagą: projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu. 2

Pragnę również zauważyć, że artykuł 7g ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (j.t. Dz.U. poz.1842 z późn. zm.) przyznaje wojewodom uprawnienie 

powoływania lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. 

Jednakże przepis ten wprost dotyczy tylko stwierdzania zgonów osób podejrzanych 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem, 

i nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, gdy do zgonu doszło z innych przyczyn. 

Nadto nie w każdym województwie powołano takich lekarzy na stałe.3 

Regulacja ta nie może zatem zostać uznana za rozwiązanie postulowanego od lat przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich systemowego uregulowania problemu stwierdzania 

zgonu, przez co problem wciąż pozostaje aktualny.4 

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 627), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 

o stanie prac legislacyjnych w powyższym zakresie oraz wskazanie planowanego terminu 

wejścia w życie opracowywanych  przepisów.

          Z wyrazami szacunku

                   Adam Bodnar 

2 https://legislacja.gov.pl/projekt/12327506 
3 „Rzeczpospolita” z 30.09.2020r. https://www.rp.pl/Covid-19/309309868-Zgon-po-koronawirusie-stwierdza-
koroner.html 
4  „Gazeta Prawna” z 25.11.2020r. https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1497125,koroner-
wynagrodzenie-zadania-ochrona-zdrowia.html oraz np. TVN 24 z 11.12.2020r. https://tvn24.pl/katowice/jaworzno-
pasazer-zmarl-w-autobusie-od-kilku-godzin-autobus-z-cialem-stoi-na-przystanku-4774478 , Gazeta Wyborcza z 
29.10.2020r. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26457652,zwloki-gornika-cala-noc-lezaly-przed-kwk-
myslowice-wesola-lekarka.html 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12327506
https://www.rp.pl/Covid-19/309309868-Zgon-po-koronawirusie-stwierdza-koroner.html
https://www.rp.pl/Covid-19/309309868-Zgon-po-koronawirusie-stwierdza-koroner.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1497125,koroner-wynagrodzenie-zadania-ochrona-zdrowia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1497125,koroner-wynagrodzenie-zadania-ochrona-zdrowia.html
https://tvn24.pl/katowice/jaworzno-pasazer-zmarl-w-autobusie-od-kilku-godzin-autobus-z-cialem-stoi-na-przystanku-4774478
https://tvn24.pl/katowice/jaworzno-pasazer-zmarl-w-autobusie-od-kilku-godzin-autobus-z-cialem-stoi-na-przystanku-4774478
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26457652,zwloki-gornika-cala-noc-lezaly-przed-kwk-myslowice-wesola-lekarka.html
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26457652,zwloki-gornika-cala-noc-lezaly-przed-kwk-myslowice-wesola-lekarka.html


- 3 -
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