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Szanowny Panie Inspektorze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały o braku bezpieczeństwa 
sanitarnego pracowników zakładów pogrzebowych. Właściciele i pracownicy zakładów 
pogrzebowych, którzy odbierają zwłoki osób zmarłych na COVID-19 wskazują na 
praktyczne problemy związane z nałożonymi na nich, nowymi obowiązkami.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 
poz.585), dodano § 5a - §  5c określające zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych 
na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) (dalej: rozporządzenie).

Przepisy rozporządzenia, są zdaniem Krzysztofa Wolickiego - Prezesa Polskiego 
Stowarzyszenia Pogrzebowego, niewystarczające, np. z tego powodu, że przedsiębiorcy 
pogrzebowi nie otrzymali żadnych procedur dotyczących odbioru osób zmarłych z domów 
objętych kwarantanną. W szczególności wątpliwości budzi nieprecyzyjnie określony stan 
„zaistnienia konieczności” mycia zwłok osoby zmarłej, wobec generalnego uchylenia przez 
rozporządzenie takiego obowiązku (§  5a ust. 1 pkt 2 ), konieczność umieszczania zwłok i 
ubrań osoby zmarłej w dwóch osobnych workach przed ich kremacją (§ 5a ust.1 pkt 4 
rozporządzenia), brak podmiotu zobowiązanego do dezynfekcji mieszkania lub 
pomieszczenia poza szpitalem, w którym zmarła osoba zarażona koronawirusem (§ 5a ust.1 
pkt 2 rozporządzenia w zw. z § 5b ust. 1 i 2 rozporządzenia). 

Nadto przedstawiciele branży funeralnej podnoszą, że przepisy nie przewidują 
obowiązku wydzielenie śluz bądź innych pomieszczeń w szpitalach i prosektoriach 
umożliwiających przebranie się pracowników zakładów pogrzebowych i pozbycie się 

Warszawa, 17.04.2020 r.

Pan
dr hab. Jarosław Jan Pinkas 

Główny Inspektor Sanitarny 



- 2 -

zabrudzonych lub zużytych jednorazowych kombinezonów ochronnych i innych środków 
ochronny osobistej. 

W związku z powyższym - działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 
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 z uprzejmą prośbą o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie oraz  rozważenie w zakresie posiadanych kompetencji 
ustawowych, wystąpienia do Ministra Zdrowia w celu doprecyzowania wskazanych, a 
budzących wątpliwości przepisów znowelizowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 2 kwietnia 2020 r.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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