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Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji dotyczącej postępowania ze zwłokami, 

uprzejmie informuje, że zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19 

zostały uregulowane m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. 

w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (poz. 1783, z późn. zm.).

Na wstępnie należy zauważyć, że w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295), podmiot leczniczy wykonujący 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

zobowiązany jest do należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie, 

z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub 

instytucji uprawnionej do ich pochowania.

Jednocześnie w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem 

SARSCoV-2 (COVID-19) należy unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania 

zwłok. Natomiast przepisy ww. rozporządzenia nie zakazują wprost okazywania zwłok 

zmarłego na chorobę COVID-19 członkom rodziny. Unikanie ubierania zwłok do 

pochówku oraz okazywania zwłok, przede wszystkim z uwagi na konieczność 

zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, jest działaniem przeciwepidemicznym 

i zapobiegawczym mającym na celu przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej 

u ludzi, wywołanej ww. wirusem. Zatem należy mieć na uwadze okoliczności wynikające 

z aktualnego reżimu epidemiologicznego.
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Nieustannie monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2, podejmowane są różne systemowe działania mające poprawić 

bezpieczeństwo zdrowotne w kraju. Ponadto z uwagi na szerzenie się choroby 

COVID-19 należy wskazać, że zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na tę 

chorobę muszą zawierać określone obostrzenia.

Niemniej, jednak unikanie ubierania czy bezpośredniego okazywania zwłok nie oznacza 

bezwzględnego zakazu.

Reasumując obowiązujące przepisy uwzględniają rozwiązania w zakresie 

poszanowania godności zwłok czy zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego osób 

mających kontakt z tymi zwłokami.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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