
Projekt z dnia 23 września 2021r. 

U S T AWA  

z dnia…… 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O CMENTARZACH I CHOWANIU 

ZMARŁYCH1) 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa z dnia…..o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. …….) wchodzi w 

życie z dniem 1 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 26 ust. 5 pkt 1, art. 79 ust. 3 i art. 125, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Rozdział 2.  

Zmiany w przepisach 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2337) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. 1. Grobami wojennymi są groby oraz inne miejsca spoczynku, w których 

pochowani są wyłącznie: 

1) polegli w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego; 

                                                

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę o z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, 

ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 

ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, ustawę z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 24 

września o ewidencji ludności, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu 
pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej polskiej i ustawy o cudzoziemcach, ustawę z dnia 28 

listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne 

oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

Niniejszą ustawą uchyla się ustawy: ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

oraz ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 
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2) osoby wojskowe, poległe lub zmarłe z powodu działań wojennych, bez względu 

na narodowość; 

3) osoby, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji 

wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych; 

4)  jeńcy wojenni i osoby internowane; 

5) cywilne ofiary działań wojennych; 

6) osoby wojskowe i cywilne, bez względu na ich narodowość, które straciły życie 

wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.; 

7) ofiary niemieckich i sowieckich obozów; 

8) osoby, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym 

lub wskutek represji totalitarnych, ludobójstwa lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 

r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

2. Cmentarzami wojennymi są cmentarze przeznaczone do chowania zwłok osób 

wymienionych w ust. 1. 

3. Kwaterą wojenną jest wydzielona część cmentarza lub jednostka podziału cmentarza, 

nie będącego cmentarzem wojennym, w której są zgrupowane groby wojenne. 

4. Groby wojenne powinny być grupowane na cmentarzach wojennych. 

2) po art. 3 dodaje się art. 3a i art. 3b w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Cmentarze wojenne są zakładane, rozszerzane, zarządzane, utrzymywane oraz 

przenoszone przez właściwego miejscowo wojewodę. Przepisy o właścicielu cmentarza 

określone w ustawie z dnia …o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.…U.  ) stosuje się 

odpowiednio do wojewody zarządzającego cmentarzem wojennym znajdującym się na terenie 

należącym do Skarbu Państwa, z wyłączeniem art. 89 ust. 3-5, art. 95 i art. 96. 

2. Wojewoda opracowuje regulamin organizacyjny cmentarza wojennego określający 

sposób funkcjonowania tego cmentarza. Wojewoda umieszcza ten regulamin w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Wojewoda może ustanowić wspólny regulamin dla wszystkich lub 

części cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie województwa. 

3. Cmentarze wojenne mogą być zakładane i rozszerzane przez wojewodę na terenie 

należącym do Skarbu Państwa. 
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4. Wszelkie groby, nagrobki, grobowce i inne kompozycje architektoniczne wzniesione 

na terenie cmentarza wojennego i kwatery wojennej, jak również groby wpisane do ewidencji 

grobów wojennych położone poza terenem cmentarza wojennego i kwatery wojennej, 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są własnością Skarbu Państwa. W 

tym zakresie Skarb Państwa reprezentowany jest przez właściwego miejscowo wojewodę.  

Art. 3b. 1. Wojewoda, właściwy ze względu na położenie cmentarza wojennego, grobu 

wojennego lub kwatery wojennej prowadzi, w systemie teleinformatycznym obsługiwanym 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, ewidencję cmentarzy wojennych i kwater 

wojennych oraz ewidencję grobów wojennych położonych poza terenem cmentarza wojennego 

i kwatery wojennej, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi, w 

systemie teleinformatycznym, ewidencję cmentarzy wojennych i kwater wojennych oraz 

ewidencję grobów wojennych położonych poza terenem cmentarza wojennego i kwatery 

wojennej, znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencja powinna być 

prowadzona z podziałem na poszczególne kraje, w których znajdują się odpowiednio 

cmentarze wojenne, kwatery wojenne oraz groby wojenne. Minister właściwy do spraw kultury 

i dziedzictwa narodowego może ograniczyć publiczny dostęp do ewidencji w całości lub w 

części, mając na względzie ochronę dziedzictwa narodowego. 

3. Wpis do ewidencji odpowiednio cmentarza wojennego, grobu wojennego i kwatery 

wojennej znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami następuje z 

urzędu lub na wniosek 

4. Ewidencja cmentarzy wojennych i kwater wojennych zawiera: 

1) rodzaj (cmentarz, kwatera); 

2) lokalizację; 

3) status cmentarza (czynny, zamknięty); 

4) właściciela cmentarza i jego dane kontaktowe; 

5) zarządcę cmentarza, jeśli nie jest nim właściciel; 

6) datę powstania; 

7) mapę cmentarza/kwatery; 
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8) księgę osób pochowanych, o której mowa w art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia….o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zawierająca oprócz informacji określonych w art. 

113 ust. 5 tej ustawy dodatkowo informacje o przynależności narodowej, etnicznej oraz 

wyznaniowej osób pochowanych, ich przynależności do wydarzenia historycznego, formacji 

wojskowej, statusie osoby cywilnej albo jeńca, a także o przyznanych odznaczeniach innych 

niż określone w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia  o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o ile są znane; 

9) księgę grobów, o której mowa w art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia…o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych, zawierająca oprócz informacji określonych w art. 115 ust. 

6 pkt 1-7, 10 i 11 tej ustawy dodatkowo informacje, że grób nie podlega likwidacji oraz 

informację o podstawie prawnej grobu wojennego; 

10) dokumentację fotograficzną cmentarza lub kwatery; 

11) urządzenie (wykorzystane materiały, ogrodzenie, nasadzenia, mapy, remonty); 

12) informację, czy cmentarz znajduje się na terenie chronionym ze względu na 

wartości kulturowe lub przyrodnicze. 

5. Ewidencja grobów wojennych położonych poza terenem cmentarzy wojennych i 

kwater wojennych zawiera: 

1) lokalizację; 

2) właściciela nieruchomości; 

3) osobę lub podmiot, którym powierzono opiekę nad grobem; 

4) data powstania; 

5) księgę osób pochowanych, o której mowa w art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

..o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zawierająca oprócz informacji określonych w art. 115 

ust. 5 tej ustawy dodatkowo informacje o przynależności narodowej, etnicznej oraz 

wyznaniowej osób pochowanych, ich przynależności do wydarzenia historycznego, formacji 

wojskowej, statusie osoby cywilnej albo jeńca, a także o przyznanych odznaczeniach innych 

niż określone w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia …o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o ile są 

znane; 

6) księgę grobów, o której mowa w art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia…o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych, zawierająca oprócz informacji określonych w art. 115 ust. 

6 pkt 1-7, 10 i 11 tej ustawy dodatkowo informacje o tym, że prawo do grobu przysługuje 
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wojewodzie oraz o tym, że grób nie podlega likwidacji a także informację o podstawie prawnej 

grobu wojennego; 

7) dokumentację fotograficzną grobu; 

8) urządzenie (wykorzystane materiały, ogrodzenie, nasadzenia, mapy, remonty); 

9) informację, czy grób znajduje się na terenie chronionym ze względu na wartości 

kulturowe lub przyrodnicze. 

6. Wniosek o wpis do ewidencji, złożony w postaci elektronicznej, zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz wskazanie jego adresu lub 

siedziby; 

2) określenie miejsca położenia grobu; 

3) wskazanie okoliczności, które przemawiają za uznaniem danego grobu za grób 

wojenny. 

7. Z chwilą wpisu grobu do odpowiednio ewidencji cmentarzy wojennych i kwater 

wojennych oraz grobów wojennych położonych poza terenem cmentarzy wojennych i kwater 

wojennych grób ten jest wykreślany z ewidencji grobów weteranów walk o wolność i 

niepodległość Polski oraz z ewidencji grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, 

o których mowa w ustawie z dnia…o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

8. W przypadku ustalenia, że grób wojenny przestał spełniać przesłanki uznania go za 

grób wojennych w rozumieniu art.1, podlega on wykreśleniu odpowiednio z ewidencji 

cmentarzy wojennych i kwater wojennych oraz ewidencji grobów wojennych położonych poza 

terenem cmentarzy wojennych i kwater wojennych. Informację o wykreśleniu grobu z 

ewidencji przekazuję się niezwłocznie Prezesowi Instytutu pamięci narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanemu dalej „Prezesem Instytutu 

Pamięci”, w formie elektronicznej. 

9. W sprawach wpisu odpowiednio do ewidencji cmentarzy wojennych i kwater 

wojennych oraz ewidencji grobów wojennych położonych poza terenem cmentarzy wojennych 

i kwater wojennych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).”; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 4. 1. Prezesowi Instytutu, przysługuje prawo zarządzenia ekshumacji zwłok z grobu 

wojennego i przeniesienia ich do innego grobu na terenie kraju. 

2. Prezes Instytutu wskutek umotywowanego wniosku rodziny lub osoby fizycznej, która 

wykaże związek z osobą pochowaną w grobie wojennym bądź prośby organizacji społecznej, 

do której celów statutowych należy opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi lub 

instytucji kultury, do której celów statutowych należy opieka nad grobami i cmentarzami 

wojennymi lub na wniosek właściwego miejscowo wojewody, może zezwolić na ekshumację 

zwłok z grobu wojennego znajdującego się na terenie kraju i przeniesienie ich na inne miejsce 

w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem ich 

pochowania w kraju w grobie wojennym. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 lub 2, podlega uzgodnieniu z wojewodą właściwym 

ze względu na miejsce położenie grobu bądź cmentarza wojennego, w którym ekshumowane 

szczątki mają być złożone. 

4. Prowadzenie robót ziemnych w związku z realizacją decyzji, o której mowa w ust. 1 

lub 2, nie wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 5. 

5. Decyzja, o której mowa w ust.1, może być wydawana również na skutek wystąpienia 

wojewody właściwego ze względu na położenie grobu wojennego, z którego ma być dokonana 

ekshumacja.”; 

4) w art. 5 po wyrazach „na cmentarzach” dodaje się wyrazy „kwaterach wojennych”; 

5) art. 5a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5a. 1. W stosunku do grobów wojennych wojewoda reprezentuje Skarb Państwa w 

zakresie wykonywania praw wynikających z prawa do grobu od chwili ostatecznej decyzji o 

wpisie grobu do ewidencji cmentarzy wojennych i kwater wojennych lub ewidencji grobów 

wojennych położonych poza terenem cmentarzy wojennych i kwater wojennych. 

2. Sprawy dotyczące ogólnego zarządu cmentarzy wojennych, a w szczególności sprawy 

związane z remontem i utrzymaniem grobów wojennych, cmentarzy wojennych i kwater 

wojennych oraz sprawy związane z uregulowaniem własności gruntów, zajętych pod cmentarze 

wojenne, należą do zakresu działania wojewody.”; 

6) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu: 



– 7 – 

„Art. 5b. Wojewoda współpracuje z organami władzy publicznej, fundacjami, 

stowarzyszeniami, instytucjami społecznymi, kościołami lub związkami wyznaniowymi i 

innymi podmiotami, posiadającymi informacje o grobach wojennych, w celu pozyskiwania 

danych i informacji służących badaniu, czy dany grób spełnia kryteria uznania go za grób 

wojenny. 

7) art. 6 i art. 7 otrzymują brzmienie: 

„Art. 6. 1. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa. Zwierzchni nadzór 

nad nimi polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod 

względem legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych sprawuje 

minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień 

przysługujących Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, 

prezydentom miast) w zakresie własności cmentarza na podstawie ustawy z dnia…o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

2. Koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów wojennych, kwater 

wojennych i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa. 

3. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu 

terytorialnego obowiązek utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym 

przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie 

tego obowiązku bezpłatnie. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

powierzyć fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom publicznym, za ich zgodą, obowiązek 

utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nadzór nad wykonywaniem przez fundacje, 

stowarzyszenia i instytucje publiczne obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy 

wojennych sprawuje wojewoda. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

przekazywać podmiotom wskazanym w ust. 4, jak również jednostkom samorządu 

terytorialnego, związkom wyznaniowym i innym podmiotom sprawującym opiekę nad 

grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi, środki finansowe na wykonywanie zadań 

związanych z opieką nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi. 
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7. Podmioty, o których mowa w ust. 4 i 6, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami, kwaterami i 

cmentarzami wojennymi. 

8. Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami, kwaterami i 

cmentarzami wojennymi może obejmować nakłady konieczne na: 

1) wykonywanie czynności związanych z  inwentaryzacją, budową, remontem, 

przeniesieniem i utrzymaniem grobów, kwater i cmentarzy wojennych; 

2) niezbędne czynności dodatkowe prowadzące do realizacji celów, o których 

mowa w pkt 1; 

3) prowadzenie badań naukowych, związanych z grobami, kwaterami i 

cmentarzami wojennymi. 

Art. 7. Monitorowanie stanu grobów, kwater i cmentarzy wojennych należy do gminy. W 

razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek urządzeń na cmentarzu lub kwaterze wojennej wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) lub inny podmiot sprawujący opiekę nad grobami wojennymi, 

kwaterami wojennymi lub cmentarzami wojennymi jest obowiązany zawiadomić o tym 

wojewodę. 

8) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

Art. 9. 1. Kto niszczy lub uszkadza grób wojenny lub kwaterę wojenną lub element 

infrastruktury znajdujący się na cmentarzu wojennym, podlega karze grzywny. 

2. Kto zachowując się niegodnie na cmentarzu wojennym lub w bezpośredniej okolicy 

grobu wojennego lub kwatery wojennej godzi w cześć i pamięć osób zmarłych lub znieważa 

nagrobki, pomniki i inne formy upamiętnienia zmarłych, jeżeli czyn nie stanowi przestępstwa, 

o którym mowa w art. 262 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1444), podlega karze grzywny. 

3. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, orzekanie następuje w trybie 

przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 457 i 1005).”; 

9) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Kto przeprowadza ekshumację i przeniesienie zwłok bez uzyskania 

zezwolenia Prezesa Instytutu, o której mowa w art.  4 ust. 2 lub prowadzi roboty ziemne, wznosi 
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pomniki i inne urządzenia na cmentarzach wojennych, kwaterach wojennych i grobach 

wojennych bez uzyskania zezwolenia wojewody, o którym mowa w art. 5, podlega karze 

pieniężnej do 500 000 zł. 

2. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewoda. Ustalając wysokość kary 

pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. 

3. Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy odpowiednio wojewody w 

terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. 

4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

5. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują odpowiednio wojewodzie.”; 

10) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Do grobów, kwater i cmentarzy wojennych stosuje się przepisy ustawy z 

dnia….o cmentarzach i chowaniu zmarłych.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 

2021 r. poz. 195) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu: 

„Art. 6b. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należą również zadania 

określone w ustawie z dnia….o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. ……).”; 

2) w art. 34 w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2,”; 

3) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, podlega karze aresztu, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.”; 

Art. 4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360, 1610, 

2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) w art. 14 ust. 1 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) identyfikowania osób o nieustalonej tożsamości, osób usiłujących ukryć swoją 

tożsamość oraz zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości.”. 
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Art. 5. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2135oraz z 2021 r. poz. 234) po art. 35c 

dodaje się art. 35d w brzmieniu: 

„Art. 35d. 1. Zabrania się nurkowania bez zgody właściwego dyrektora urzędu 

morskiego w miejscach i na wrakach statków lub ich pozostałościach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 2 oraz na wrakach statków, na których istnieje 

prawdopodobieństwo znajdowania się zwłok lub szczątków ludzkich określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, Ministrem Obrony 

Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze 

rozporządzenia, miejsca katastrof morskich i lotniczych na obszarach morskich, w tym 

miejsca uznane za mogiły zbiorowe, oraz wraki statków i ich pozostałości podlegające 

szczególnej ochronie, kierując się aktualną wiedzą historyczną, koniecznością 

upamiętnienia ofiar oraz zapewnienia poszanowania godności i czci należnej osobom 

zmarłym. 

3. Dyrektor urzędu morskiego określi, w drodze zarządzenia, spis wraków statków, 

na których istnieje prawdopodobieństwo znajdowania się zwłok lub szczątków ludzkich, 

wraz z ich współrzędnymi geograficznymi.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 2243) w art. 24 po ust. 5d dodaje się ust. 5e w 

brzmieniu: 

„5e. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

działając na wniosek właściwego miejscowo wojewody, przekazuje nieruchomości 

wchodzące skład Zasobu na cele związane z opieką nad grobami i cmentarzami 

wojennymi w zakresie zakładania lub rozszerzania cmentarzy wojennych albo, jeżeli 

położony jest na nich cmentarz - pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 177) wprowadza się 

następujące zmiany: 
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1) w art. 53b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. W ramach prac poszukiwawczych Instytut Pamięci prowadzi działania mające 

na celu odkrycie, rozpoznanie i udokumentowanie miejsca spoczynku osób, o których 

mowa w ust. 1, oraz zabezpieczenie i ekshumację zwłok, szczątków lub prochów 

ludzkich, zwane dalej „pracami archeologiczno-ekshumacyjnymi.”. 

3. Prace archeologiczno-ekshumacyjne oraz identyfikacyjne osób mogą być 

prowadzone wyłącznie na podstawie przepisów niniejszej ustawy.”. 

2) w art. 53e ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do pochowania zwłok, szczątków ludzkich lub popiołów ludzkich osób, których 

tożsamość została ustalona, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 i art. 36 ustawy z 

dnia … r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. …).”; 

3) w art. 53k pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) realizowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia….o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) w art. 11 w pkt 5 po lit. o dodaje się lit. p 

w brzmieniu: 

„p) właściwego wojewody w zakresie sprawowania opieki nad grobami, kwaterami i 

cmentarzami wojennymi;”. 

Art.9. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322 

i 2023) w art. 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy zwłoki cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, nie zostały 

pochowane przez podmioty, o której mowa w art. 35 lub art. 36 ustawy z dnia … r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. …), pogrzeb cudzoziemca organizuje Szef 

Urzędu i pokrywa jego koszty z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) w art. 26 w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie „wniosek” dodaje się 

wyrazy „albo w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w tych ustawach;” 
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Art. 11. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm2).) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 27: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę 

zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie 

ust. 9 pkt 1, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt 2. Zgłoszenia 

dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym na 

podstawie ust. 9 pkt 2, lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, chyba 

że ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej właściwy państwowy 

inspektor sanitarny postanowi inaczej.”, 

b) uchyla się ust. 8, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakażenia i choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłoszenia, w przypadku 

których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z 

ich powodu dokonywane są zgłoszenia, o których mowa w ust. 1; 

2) terminy i sposób dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, dla 

określonych grup zakażeń i chorób zakaźnych wymagających lub mogących 

wymagać odmiennego postępowania w przypadku ich wystąpienia ze względu 

na zróżnicowany stopień zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego w 

szczególności z zakaźnością i śmiertelnością zakażenia lub choroby zakaźnej, 

w tym wymagające szczególnego postępowania w przypadku zgonu osoby 

zakażonej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz 

właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane 

te zgłoszenia; 

3) wzory formularzy zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby 

zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.”; 

                                                

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2401 oraz z 

2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981. 



– 13 – 

2) w art. 28: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę stanowiącą szczególne 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w tym w szczególności chorobę szczególnie 

niebezpieczną i wysoce zakaźną, podejmuje działania zapobiegające szerzeniu się 

zachorowań, w tym:”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) niezwłocznie powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

właściwego dla miejsca podejrzenia, rozpoznania choroby stanowiącej 

szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w tym w szczególności 

choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub powodującej zgon o 

podjętych działaniach.”; 

3) po art. 28 dodaje się art. 28a i art. 28b w brzmieniu: 

„Art. 28a 1. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania, że zgon nastąpił u osoby 

zakażonej lub chorej na chorobę zakaźną określoną na podstawie art. 27 ust. 9 pkt 2 jako 

wymagającą lub mogącą wymagać szczególnego postępowania przeciwepidemicznego 

lekarz albo kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy powzięli takie 

podejrzenie są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu państwowemu 

powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi 

sanitarnemu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2: 

1) obejmuje dane, o których mowa w art. 27 ust. 4, w zakresie koniecznym do podjęcia 

działań zapobiegawczych lub przeciwepidemicznych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej; 

2) jest dokonywane telefonicznie na numer telefonu alarmowego zamieszczonego w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

3. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, o którym mowa w ust. 1 powiadamia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który przekazuje powiadomienie 

wojewodzie wraz ze wstępną analizą ryzyka zagrożenie dla zdrowia publicznego jaką 

stanowi zdarzenie. 

4.Wojewoda, po przeprowadzeniu oceny czy zdarzenia stanowi lub może stanowić 

sytuację kryzysową w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
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zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), może 

zadysponować odpowiednie służby, których zadaniem jest zabezpieczenie przed 

szerzeniem się zakażenia na inne osoby oraz skażeniem środowiska. 

5.  Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie sił i środków, o których mowa w ust. 4, jest 

niemożliwe lub może okazać się niewystarczające w rozumieniu art. 25 ust. 3 pkt. 11, 12 

i 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Minister Obrony 

Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub 

oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skierowaniem ich do 

wykonywania zadań z zakresu likwidowania skażeń promieniotwórczych,  chemicznych 

oraz skażeń i zakażeń biologicznych, a ponadto w celu udzielania pomocy medycznej i 

wykonywania zadań sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przygotowania zwłok oraz przeprowadzenia pochówku w sposób zapobiegający szerzeniu 

się zakażenia na inne osoby oraz zapobiegający skażeniu środowiska, uwzględniając 

rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej oraz stopień spowodowanego nią zagrożenia dla 

zdrowia publicznego. 

Art. 28b. W przypadku powzięcia podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie 

niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu w przebiegu takiej choroby członka załogi lub 

pasażera odbywającego podróż międzynarodową: 

1) dowódca statku powietrznego za pośrednictwem instytucji zapewniających służby 

ruchu lotniczego, 

2) kapitan statku morskiego osobiście lub za pośrednictwem Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa, agenta statku lub kapitanatu portu, 

3) kierujący środkiem transportu drogowego, 

4) pilot wycieczki lub przewodnik turystyczny 

– jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, 

państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu 

inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla planowanego miejsca przekroczenia granicy 

państwowej albo portu lotniczego lub morskiego, a jeżeli podejrzenie zachorowania na chorobę 

szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby powzięto po 

przekroczeniu granicy państwowej - państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu 

lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia 

podejrzenia zachorowania na taką chorobę lub zgonu z jej powodu.”; 
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4) w art. 30: 

a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) datę oraz przyczynę lub okoliczności zgonu, jeżeli dotyczy;”, 

b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) udostępnione z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 

2020 r. poz. 702) pochodzące z kart zgonów osób, w przypadku których jako 

przyczyna lub okoliczność zgonu zostały wskazane zakażenie lub choroba 

zakaźna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 9.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 

510) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38.  Sporządzenie aktu zgonu w rejestrze stanu cywilnego, zgodnie z 

przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z 

miejsca pobytu stałego i czasowego.”. 

Art. 13.W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 711) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 

godziny od podmiotów o których mowa w art. 35 lub art. 36 ustawy z dnia … r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. …), oraz od podmiotów, na zlecenie 

których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem 

karnym;”; 

2) w dziale II w rozdziale 1 dodaje się art. 27b - 27d w brzmieniu: 

„Art. 27b. 1.Podmiot leczniczy prowadzący szpital udzielający świadczeń 

zdrowotnych w zakresie położnictwa, w którym nastąpił poród albo do którego zgłosiła 

się matka z noworodkiem urodzonym w warunkach pozaszpitalnych, w okolicznościach 

innych niż określone w ust. 2, wystawia kartę urodzenia. 

2. W przypadku gdy poród był prowadzony w warunkach pozaszpitalnych przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa albo położną, wykonujących 

zawód w formie praktyki zawodowej, kartę urodzenia wystawia odpowiednio lekarz albo 

położna. 
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3. W przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe i jest możliwe ustalenie płci, 

podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 2, wystawia kartę urodzenia z adnotacją o martwym 

urodzeniu, o której mowa w ustawie z dnia …….o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

4. W przypadku gdy dziecko urodziło się martwe i nie jest możliwe ustalenie płci, 

podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 2, wystawia kartę urodzenia z adnotacją o martwym 

urodzeniu, o której mowa w ustawie z dnia….o cmentarzach i chowaniu zmarłych w celu 

pochowania zwłok. 

5. Karta urodzenia jest elektroniczną dokumentacją medyczną, w rozumieniu art. 2 

pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 666). 

6. Do karty urodzenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy 

rozdziału 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

Art. 27c. 1. Karta urodzenia zawiera: 

1) numer PESEL matki dziecka, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość; 

2) miejsce i datę urodzenia dziecka; 

3) godzinę i minutę urodzenia dziecka 

4) płeć dziecka; 

5) ciężar i długość ciała dziecka przy urodzeniu; 

6) punkty w skali Apgar; 

7) okres trwania ciąży; 

8) informację czy dziecko pochodziło z porodu pojedynczego czy mnogiego; 

9) miejsce porodu; 

10) kolejność urodzenia dziecka w ramach porodu; 

11) unikalny numer identyfikujący kartę urodzenia; 

12) nazwisko matki dziecka; 

13) imię (imiona) matki dziecka; 

14) nazwisko rodowe matki dziecka; 

15) datę i miejsce urodzenia matki dziecka; 

16) miejsce zamieszkania matki dziecka; 

17) liczba dzieci urodzonych przez matkę (łącznie z aktualnie urodzonym), w tym żywo 

urodzonych; 
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18) informacje o poprzednim porodzie: 

a) data poprzedniego porodu, 

b) żywotność ostatniego dziecka z poprzedniego porodu; 

19) informacje o osobie sporządzającej kartę urodzenia, obejmujące: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, jeżeli dotyczy, 

c) numer prawa wykonywania zawodu, a jeżeli nie został nadany - numer PESEL, 

20) oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obejmujące: 

a) nazwę podmiotu, 

b) kod resortowy, stanowiący część I systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych - jeżeli dotyczy 

c) nazwę zakładu leczniczego - w przypadku podmiotu leczniczego, 

d) dane teleadresowe obejmujące numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. 

2. Unikalny numer identyfikujący kartę urodzenia nadaje się w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 3. Numer ten jest przekazywany osobom 

uprawnionym 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego kartę 

urodzenia uwzględniający algorytm stosowany do nadania temu dokumentowi 

unikalnego numeru identyfikującego, mając na względzie zapewnienie niepowtarzalności 

tego numeru oraz bezpieczeństwo danych objętych tym dokumentem. 

Art. 27d. 1. Dane objęte kartą urodzenia są przetwarzane w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, zwanym dalej „Systemem P1”. 

2. Z Systemu P1 karta urodzenia jest przekazywana do Głównego Urzędu 

Statystycznego, a dane objęte kartą urodzenia w zakresie określonym w art. 27c ust. 1 pkt 

1-3,10-14 oraz 18 i 19 są przekazywane do kierownika urzędu stanu cywilnego na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym pieczęcią ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

3. Treść karty urodzenia zapisana w Systemie P1 nie może być zmieniana. 

4. W przypadku omyłkowego sporządzenia karty urodzenia dla niewłaściwej osoby, 

wystawca karty urodzenia przekazuje za pośrednictwem Systemu P1, podpisany 
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kwalifikowanym podpisem , elektronicznym podpisem, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmiotom, o których mowa w ust. 2, sporządzony na 

piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej dokument anulowania karty urodzenia. 

5. W przypadku stwierdzenia omyłkowego zamieszczenia w karcie urodzenia 

danych, o których mowa w art. 27c ust. 1 pkt 1 - 3, 11 i 12, lub dokonania nowych ustaleń 

co do tych danych, wystawca karty urodzenia za pośrednictwem Systemu P1 przekazuje 

do Głównego Urzędu Statystycznego sporządzony przez wystawcę karty urodzenia, 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sporządzony w postaci elektronicznej dokument 

korekty, zawierający prawidłowe dane, a do kierownika urzędu stanu cywilnego 

prawidłowe dane, o których mowa w ust. 2, wraz z unikalnymi numerami 

identyfikującymi ten dokument i kartę urodzenia, opatrzone pieczęcią ministra 

właściwego do spraw zdrowia. Jeżeli niezgodność w zakresie danych, o których mowa w 

art. 27c ust. 1 pkt 1-3, 11 i 12 stwierdzi kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie 

zwraca się on do wystawcy karty o przekazanie dokumentu korekty. 

6. Jeżeli dokument korekty, o którym mowa w ust. 5, dotyczy miejsca urodzenia i 

zmiana ta powoduje zmianę właściwości kierownika urzędu stanu cywilnego do 

sporządzenia aktu urodzenia, dokument korekty jest przekazywany do kierownika urzędu 

stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz do kierownika urzędu stanu 

cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia. Do kierownika urzędu stanu 

cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia przekazuje się również dokument, 

na podstawie którego został sporządzony dotychczasowy akt urodzenia. 

3) w art. 28: 

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) należycie przygotować zwłoki przez ich umycie i okrycie, z poszanowaniem 

godności i czci należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania podmiotom, o 

których mowa w art. 35 lub art. 36 ustawy z dnia … r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych,”, 
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b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Dopuszcza się pobieranie opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez 

okres dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 2 lit. b od podmiotów, o których mowa w 

art. 35 lub art. 36 ustawy z dnia … r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz od 

podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia … r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych, dopuszcza się pobieranie od gminy opłaty za przechowywanie 

zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia 

gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich 

przez inne uprawnione podmioty.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 666): 

1) w art. 2 w pkt 6 dodaje się lit. f-h w brzmieniu: 

„f) karty zgonu, o których mowa w ustawie z dnia…o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz.U. …), 

g) karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, o których mowa w ustawie z 

dnia…o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

h) karty urodzenia, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej;”; 

2) w art. 7 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a)  przekazywanie danych statystycznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz w ustawie 

z dnia … r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych dla potrzeb statystyki publicznej.”. 

3) art. 31b: 

a) w ust. 1 po wyrazach „w razie choroby i macierzyństwa,” dodaje się wyrazy „lub 

czynności, o których mowa w art.11 ustawy z dnia…o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych”, 

b) w ust. 11 po wyrazach „w Karcie Szczepień” dodaje się wyrazy „lub wystawiania 

karty zgonu”. 

Art.15. W ustawie z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu 
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cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1156) w art. 19 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) ograniczenie katalogu wydatków – zaliczanych do kosztów pogrzebu cudzoziemca, 

o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, organizowanego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, o których mowa w art. 35 lub 

art. 36 ustawy z dnia … r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. …) – do 

wydatków na: spopielenie zwłok, zorganizowanie pogrzebu, przeprowadzenie 

pochówku zmarłego oraz na zapewnienie miejsca pochówku, trumny lub urny,”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 709) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze 

względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok, jeżeli: 

1) osoba zmarła nie miała nadanego numeru PESEL i nie został on zamieszczony w 

karcie zgonu, 

2) osoba zmarła miała nadany numeru PESEL, ale nie został on zamieszczony w karcie 

zgonu. 

2. Jeżeli osoba zmarła miała nadany numer PESEL i został on zamieszczony w 

karcie zgonu, zgłoszenia zgonu nie dokonuje się.”; 

2) w art. 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie urodzenia oraz akcie 

zgonu oprócz danych wymienionych w ust. 2 i 3 unikalny numer identyfikujący kartę 

zgonu, kartę urodzenia z adnotacja o martwym urodzeniu lub kartę urodzenia.”; 

3) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być wydany z rejestru stanu 

cywilnego organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 

5a ust. 1, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, innym organom emerytalno-rentowym, sądowi i prokuratorowi, do 

prowadzonych przez nie postępowań, za pośrednictwem usług sieciowych” 

4) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości jest wydawany z 

urzędu właściwemu organowi gminy, który: 



– 21 – 

1) przekazał zawiadomienie prokuratora lub Policji wraz z unikalnym numerem 

identyfikującym kartę zgonu; 

2) przekazał zawiadomienie kierownika podmiotu leczniczego lub jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej wraz z unikalnym numerem identyfikującym 

kartę zgonu.” 

5) art. 47 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 47. 1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany z urzędu w jednym 

egzemplarzu po sporządzeniu aktu urodzenia – osobie zgłaszającej to zdarzenie, po 

sporządzeniu aktu zgonu – podmiotowi określonemu w art. 45 ust. 1 i 2, który jako 

pierwszy wystąpił z wnioskiem o wydanie odpisu oraz po sporządzeniu aktu małżeństwa 

- osobom, które zawarły małżeństwo. 

2. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w związku z niedostępnością rejestru 

stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji, podmiotowi, o którym 

mowa w ust. 1, są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.”; 

6) w art. 53: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia albo karty 

urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu oraz protokołu zgłoszenia urodzenia 

albo zgłoszenia urodzenia dokonanego w sposób określony w art. 58a.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kartę urodzenia lub kartę urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, 

której dotyczy dokument anulowania, o którym mowa odpowiednio w art. 27d ust. 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) 

i art. 22 ust. 3 ustawy  z dnia …o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. ….) 

usuwa się z rejestru stanu cywilnego, jeżeli akt urodzenia lub akt urodzenia z 

adnotacją o martwym urodzeniu nie został sporządzony.” 

7) uchyla się art. 54; 

8) w art. 55 wyrazy „karty martwego urodzenia” zastępuje się wyrazami „karty urodzenia z 

adnotacją o martwym urodzeniu”; 

9) w art. 56 w ust. 1 wyrazy „karty martwego urodzenia” zastępuje się wyrazami „karty 

urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu”; 
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10) art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 58. Protokół zgłoszenia urodzenia zawiera: 

1) dane obojga rodziców dziecka: 

a) nazwiska, 

b) nazwiska rodowe, 

c) imiona, 

d) daty i miejsca urodzenia, 

e) obywatelstwo, 

f) numery PESEL, jeżeli zostały nadane, 

g) miejsce zamieszkania, 

h) okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i) wykształcenie, 

j) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia 

każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, 

k) stan cywilny matki i ojca dziecka w chwili urodzenia dziecka oraz oznaczenie 

aktu małżeństwa i datę zawarcia małżeństwa dla urodzeń małżeńskich; 

2) unikalny numer identyfikujący kartę urodzenia, jeżeli jest znany; 

3) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka; 

4) nazwisko dziecka; 

5) datę i miejsce urodzenia dziecka; 

6) obywatelstwo dziecka; 

7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie oraz oznaczenie dokumentu 

tożsamości tej osoby; 

8) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności; 

9) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie; 

10)  nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego zgłoszenie.”. 

11) w art. 58a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) dane obojga rodziców dziecka: 

a) nazwiska, 

b) nazwiska rodowe, 

c) imiona, 

d) daty i miejsca urodzenia, 



– 23 – 

e) obywatelstwo, 

f) numery PESEL, jeżeli zostały nadane, 

g) miejsce zamieszkania, 

h) okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i) wykształcenie, 

j) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia 

każdego z rodziców dziecka, 

k) stan cywilny matki i ojca dziecka w chwili urodzenia dziecka oraz oznaczenie 

aktu małżeństwa i datę zawarcia małżeństwa dla dzieci małżeńskich; 

2) unikalny numer identyfikujący kartę urodzenia, jeżeli jest znany; 

3) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka; 

4) nazwisko dziecka; 

5) datę i miejsce urodzenia dziecka; 

6) obywatelstwo dziecka; 

7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie; 

8) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie; 

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego osoby zgłaszającej 

urodzenie; 

10) miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego 

dziecko faktycznie przebywa; 

11) oświadczenia o wyborze postaci papierowej albo elektronicznej wydawanych z 

urzędu lub na wniosek: 

a) odpisu skróconego aktu urodzenia, o którym mowa w art. 47, 

b) powiadomienia o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w art. 21 ustawy z 

dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; 

c) zaświadczenia o zameldowaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.”; 

12) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art.60a. 1.Po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka kierownik urzędu stanu 

cywilnego przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, oznaczenie aktu urodzenia 

dziecka, powód i datę jego sporządzenia oraz dane, o których mowa w art. 58 pkt 1 lit. d-

i i k oraz pkt 2 i 6 lub dane, o których mowa w art. 58a pkt 1 lit. d-i i k oraz pkt 2 i 6. 
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2. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje dla potrzeb statystyki publicznej, 

dane, o których mowa w ust. 1, służbom statystyki publicznej.”; 

13) art. 92 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 92. 1. Akt zgonu sporządza się niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym 

po otrzymaniu, przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na 

miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok, karty zgony w zakresie danych 

przeznaczonych do sporządzenia aktu zgonu, określonych w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. a 

ustawy z dnia ……o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1, akt zgonu sporządza się w dniu, w 

którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób 

określony w art. 17 - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu, jeżeli 

dokonano go w sposób, o którym mowa w art. 93 ust. 1. 

3. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. W przypadku braku danych 

lub podania w karcie zgonu błędnych danych, które kierownik urzędu stanu cywilnego 

może ustalić na podstawie rejestru PESEL lub rejestru stanu cywilnego, akt zgonu 

sporządza się również na podstawie tych danych. 

4. Kartę zgonu, której dotyczy dokument anulowania, o którym mowa w art. 22 ust. 

3 ustawy z dnia …o cmentarzach i chowaniu zmarłych, usuwa się z rejestru stanu 

cywilnego, jeżeli w chwili jego otrzymania przez kierownika urzędu stanu cywilnego akt 

zgonu nie został sporządzony.”; 

14) art. 93 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 93. 1. Jeżeli w karcie zgonu osoby zmarłej nie wskazano numeru PESEL akt 

zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Przepis 

art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Zgłoszenie zgonu następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 

właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni 

od dnia wystawienia karty zgonu. 

3. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do organizacji pochówku, o 

którym mowa w ustawie z dnia …. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, podając unikalny 

numer karty zgonu, jeżeli jest znany. 

4. W przypadku niedokonania zgłoszenia zgonu przez podmiot, o którym mowa w 

ust. 3, kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie sporządza z urzędu akt zgonu na 

podstawie karty zgonu, z adnotacją o sporządzeniu aktu zgonu z urzędu.”; 



– 25 – 

15) w art. 94: 

a) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dane osoby zmarłej, w tym jej nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), 

datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, płeć, obywatelstwo i numer PESEL 

albo rodzaj lub serię innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli 

są znane osobie zgłaszającej zgon oraz unikalny numer karty zgonu, jeżeli 

jest znany osobie zgłaszającej zgon;”, 

– uchyla się pkt 8, 

b) uchyla się ust. 3; 

16) w art. 95 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego zgon”; 

17) w art. 95: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Akt zgonu osoby o nieustalonej tożsamości sporządza się na podstawie karty zgonu 

oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych zawierającym dane niezbędne do sporządzenia aktu zgonu.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Akt zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, o którym mowa w ust. 2, sporządza się 

z urzędu niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego zawiadomienia. 

2b. W akcie zgonu osoby o nieustalonej tożsamości sporządzanym się w sposób opisowy, 

zamieszcza się: 

1) datę i godzinę oraz miejsce zgonu; 

2) datę, godzinę, miejsce i okoliczności znalezienia zwłok; 

3) płeć oraz przypuszczalny wiek osoby zmarłej; 

4) opis zewnętrznego wyglądu zwłok; 

5) opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy osobie zmarłej; 

6) oznaczenie jednostki Policji lub wskazanie prokuratora w przypadku dokonania 

zawiadomienia o znalezieniu zwłok w stanie lub w okolicznościach uniemożliwiających 

ich identyfikację lub oznaczenie podmiotu leczniczego lub jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej.” 

18) uchyla się art. 123; 
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19) w art. 125 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego 

prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje przeniesienia aktu stanu 

cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu 

stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, w 

przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt stanu 

cywilnego jest niezbędny albo przypadku dokonywania przez organ emerytalno-rentowy 

czynności z zakresu spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego, dla której akt stanu cywilnego 

jest niezbędny.”; 

20) uchyla się art. 144; 

21) w art. 149 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz art. 123”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2021 r. poz. 

823) w art. 34 uchyla się pkt 10. 

Art. 18. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 

784) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 77: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;”, 

b) uchyla się ust. 7; 

2) w art. 130 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) grzebanie martwych zwierząt;”; 

3) w art. 140 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) grzebanie martwych zwierząt;”; 

4) w art. 176 w ust. 1 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6; 

5) w art. 478 w pkt 6 w lit. c skreśla się wyrazy „lub lokalizuje nowe cmentarze,”. 

Rozdział 3 

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy 

Art. 19. Tracą moc: 
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1) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1947); 

2) ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość 

Polski (Dz.U. poz. 2529). 

Art. 20. Do dnia 30 czerwca 2023 r. koronerem może być lekarz, który nie spełnia 

warunku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 21. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może powierzyć wykonywanie 

obowiązku kodowania przyczyny zgonu osobie, która nie spełnia warunków, o których mowa 

w art. 26 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli obowiązek taki wykonuje w 

dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 22. 1. Przepis art. 90 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się do cmentarzy 

zakładanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku, o którym w art. 106 ustawy, o której mowa w art. 1, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta występuje do właściwej władzy kościoła lub innego związku wyznaniowego 

o wyrażenie w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, opinii o 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego teren 

cmentarza wyznaniowego znajdującego się na nieruchomości niebędącej własnością tego 

kościoła lub innego związku wyznaniowego ma być przeznaczony na inny cel, w zakresie 

konieczności i sposobu upamiętnienia istnienia na tym terenie cmentarza wyznaniowego. 

Art.23. 1. Dla terenów, na których podstawę lokalizacji krematorium, wybudowanego 

albo znajdującego się w trakcie budowy, stanowiła albo stanowi decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 

8, gmina uchwala – w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający wymagania określone w art. 97 

ustawy, o której mowa w art. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 69 i art. 101 

ustawy, o której mowa w art. 1. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego podejmuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

2. W sprawach postępowań o wydanie pozwolenia na budowę krematorium wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 
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3. Prowadzący krematorium wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę, o którym 

mowa w ust. 2, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosowuje 

krematorium do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ustawy, o 

której mowa w art. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 69 ustawy, o której mowa w art. 1, spopielanie zwłok w krematorium jest 

zabronione do czasu dostosowania krematorium do wymagań określonych w tych przepisach.  

5. W sprawach zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na 

krematorium dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do 

których nie upłynął termin wniesienia sprzeciwu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm3).) oraz przepisy ustawy, o 

której mowa w art. 1. 

Art. 24. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W sprawach postępowań o wydanie pozwolenia na budowę cmentarza wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. 

3. Do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian, w stosunku 

do których przed dniem wejścia w życie ustawy: 

1) dokonano wyłożenia do publicznego wglądu, stosuje się przepisy dotychczasowe; 

2) nie dokonano wyłożenia do publicznego wglądu, - stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 25. 1. Księgi cmentarne prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 20 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 19 pkt 1 stają się księgami cmentarnymi, o których mowa 

w art. 115 ust. 1 ustawy określonej w art. 1. 

2. Do dnia 1 stycznia 2023 r. księgi cmentarne mogą być tworzone, przetwarzane, 

przechowywane i udostępniane w postaci dotychczasowej, z uwzględnieniem danych 

określonych w art. 115 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art.1. 

3. Zmiana ksiąg cmentarnych prowadzonych w postaci papierowej na postać 

elektroniczną następuje do dnia 31 grudnia 2024 r. 

                                                

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 

2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784. 
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Art. 26. 1. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, poinformuje 

właścicieli cmentarzy o wpisie danego grobu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność 

i niepodległość Polski. 

2. Do dnia 1 stycznia 2023 r. wykaz grobów weteranów walk o wolność i niepodległość 

Polski Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu. 

Art. 27. 1. Osoby, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uiściły opłatę 

przewidzianą za pochowanie zwłok i nie upłynął okres 20 lat od dnia pochowania lub 

zgłoszenia zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu i uiszczenia opłaty przewidzianej 

za pochowanie zwłok, nabywają prawo do grobu do dnia upływu tego okresu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy termin, przed upływem którego 

nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania, został przedłużony umową, o której mowa 

w art. 7 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 19 pkt 1. 

3. Umowy przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do 

ponownego pochowania, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują 

ważność i mogą być zmieniane. Do zmiany tych umów stosuje się przepisy ustawy, o której 

mowa w art. 1, dotyczące likwidacji grobu. 

5. Umowy o przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy określonej 

w art. 1, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejsze ustawy, z zachowaniem warunku 

przewidzianego w art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują ważność po wejściu 

w życie ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 28. 1. Groby murowane stają się grobami w rozumieniu ustawy, o której mowa w 

art. 1. 

2. Groby, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zlikwidowane. Do likwidacji grobu 

stosuje się odpowiednio przepisy o likwidowaniu grobu na cmentarzu, który nie pobiera opłat 

za pochowanie oraz przepisy niniejszej ustawy dotyczące likwidacji grobów. 

Art. 29. 1. Do likwidacji grobu stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, 

z zastrzeżeniem ust. 2–5. 

2. Niezależnie od upływu terminów, o których mowa w ustawie, o której mowa w art. 1 

oraz przepisów niniejszej ustawy, nie likwiduje się grobów przed 31 grudnia 2022 r. oraz przed 

opublikowaniem regulaminu cmentarza. 



– 30 – 

3. Jeżeli właściciel cmentarza nie prowadzi księgi cmentarnej w ogólnodostępnym 

systemie teleinformatycznym, przed dokonaniem likwidacji grobu, właściciel cmentarza 

dokonuje adnotacji w księdze cmentarnej oraz oznacza grób jako przeznaczony do likwidacji 

w sposób zwyczajowo przyjęty. Likwidacji grobu dokonuje się najwcześniej po upływie roku 

od dnia dokonania adnotacji. 

4. W przypadku grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski właściciel 

cmentarza zawiadamia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu o planowanej likwidacji grobu w terminie 30 dni od dokonania 

czynności o których mowa w ust. 3. 

5. W przypadku grobu osoby zasłużonej dla Rzeczypospolitej Polskiej lub grobu osoby 

odznaczonej, o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy określonej w art. 1, właściciel cmentarza 

zawiadamia właściwego miejscowo wojewodę o planowanej likwidacji grobu w terminie 30 

dni od dokonania czynności o których mowa w ust. 3. 

Art. 30. Właściciel cmentarza przyjmuje i ogłasza regulamin cmentarza do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

2. Regulamin cmentarza istniejącego w dniu wejścia w życie nie musi spełniać wymogu 

określonego w art. 90 ust. 4 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, jeżeli jest to nie możliwe ze 

względu na dotychczasowy sposób jego wykorzystania. W takim przypadku nie stosuje się art. 

99 ust. 2-4 i art. 99.” 

Art. 31. 1. W sprawach zwłok przekazanych uczelni medycznej lub uczelni prowadzącej 

działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W sprawach: 

1) regulaminów organizacyjnych cmentarzy opracowanych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, 

2) powierzenia zarządzania cmentarzem innemu podmiotowi dokonanego przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, 

3) urn z popiołami ludzkimi, o których mowa w art. 66 ust. 3, nieodebranymi przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, 

4) zwłok określonych w art. 48, niepochowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy 

– stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. 
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3. Porozumienia gmin określających wzajemne prawa i obowiązki wynikające z założenia 

i utrzymywania cmentarza zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się 

porozumieniami, o których mowa w art. 93 ust. 2  ustawy określonej w art. 1. 

4. Porozumienia, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 zawarte przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność. 

5. Porozumienia, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 zawarte przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność. 

Art. 32. Groby i cmentarze ujęte w ewidencji prowadzonej przez wojewodów na 

podstawie art. 5a ustawy zmienianej w art. 2 stają się odpowiednio grobami i cmentarzami 

wojennymi. 

Art. 33. 1.Tworzy się Rejestr cmentarzy. 

2. Odpowiedzialnym za utworzenie Rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw informatyzacji. 

3. Właściciele cmentarzy są obowiązani do wprowadzenia do Rejestru informacji, o 

których mowa w art. 117 ust. 5 ustawy określonej w art. 1, w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. 

Art. 34. 1.Tworzy się Rejestr grobów i miejsc spoczynku. 

2. Odpowiedzialnym za utworzenie Rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw informatyzacji. 

3. Wojewodowie i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu są obowiązani do wprowadzenia do Rejestru informacji, o 

których mowa w art 115 ust. 5 i 6 ustawy określonej w art. 1 niniejszej ustawy, w odniesieniu 

odpowiednio do grobów wojennych oraz grobów weteranów walk o wolność i niepodległość 

Polski, w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. 

4. Właściciele cmentarzy są obowiązani do wprowadzenia do Rejestru informacji, o 

których mowa w art. 115 ust. 5 i 6 ustawy określonej w art. 1, w terminie od dnia 1 stycznia 

2025 r. 

Art. 35. 1. Właściwy wojewoda zawiadomi, do dnia 1 stycznia 2023 r., właścicieli 

cmentarzy oraz gminy, na terenie których są położone cmentarze, o grobach, cmentarzach i 

kwaterach wojennych, wpisanych do ewidencji cmentarzy wojennych, grobów wojennych oraz 

kwater wojennych, przez zamieszczenie informacji w rejestrze grobów i miejsc spoczynku. 

2. Właściwy wojewódzki konserwator zabytków zawiadomi, do dnia 1 stycznia 2023 r., 

właścicieli cmentarzy oraz gminy, na terenie których są położone cmentarze, o grobach i 
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cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków, przez zamieszczenie informacji w rejestrze 

grobów i miejsc spoczynku. 

Art. 36. 1. Przedsiębiorcy wykonujący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w 

art. 1, działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia krematoriów, domów pogrzebowych, 

przenoszenia i przewozu zwłok lub ekshumacji zwłok są obowiązani w terminie do 1 czerwca 

2022 r. do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w 

branży pogrzebowej. 

2. W terminie określonym w ust. 1 przedsiębiorcy dostosują swoją działalność do 

wymogów określonych w art. 150 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność w branży pogrzebowej w terminie określonym w ust. 1 przedsiębiorca po upływie 

tego terminu nie może wykonywać działalności, o której mowa w ust. 1. 

Art. 37. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 3, art. 9 

ust. 6, art. 10 ust. 2a, art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 7 i art. 20 ust. 1 i 3 ustawy uchylanej w art. 19 

pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 41, art. 45, art. 75, art. 89, art. 101, art. 116 i art. 147 ustawy, o której mowa w 

art. 1, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 38.1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 21 – 

Gospodarka morska będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, w poszczególnych latach wynosi: 

1) w 2022 r. - 0,6 mln zł; 

2) w 2023 r. - 0,0 mln zł; 

3) w 2024 r. - 0,0 mln zł; 

4) w 2025 r. - 0,0 mln zł; 

5) w 2026 r. - 0,0 mln zł; 

6) w 2027 r. - 0,0 mln zł; 

7) w 2028 r. - 0,0 mln zł; 

8) w 2029 r. - 0,0 mln zł; 

9) w 2030 r. - 0,0 mln zł; 

10) w 2031 r. - 0,0 mln zł. 



– 33 – 

2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 - 

Informatyzacja będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, ustawy, o której 

mowa w art. 1, w poszczególnych latach wynosi: 

1) w 2022 r. - 12,7 mln zł; 

2) w 2023 r. - 3,6 mln zł; 

3) w 2024 r. - 1,7 mln zł; 

4) w 2025 r. - 1,9 mln zł; 

5) w 2026 r. - 2,0 mln zł; 

6) w 2027 r. - 2,1 mln zł; 

7) w 2028 r. - 2,2 mln zł; 

8) w 2029 r. - 2,4 mln zł; 

9) w 2030 r. - 2,5 mln zł; 

10) w 2031 r. - 2,7 mln zł. 

3. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 46 - Zdrowie, 

będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi: 

1) w 2022 r. - 6,4 mln zł; 

2) w 2023 r. - 2,5 mln zł; 

3) w 2024 r. - 2,5 mln zł; 

4) w 2025 r. - 2,5 mln zł; 

5) w 2026 r. - 2,5 mln zł; 

6) w 2027 r. - 4,7 mln zł; 

7) w 2028 r. - 2,5 mln zł; 

8) w 2029 r. - 2,5 mln zł; 

9) w 2030 r. - 2,5 mln zł. 

10) w 2031 r. - 2,5 mln zł. 

4. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym 

realizacji przez Wojewodów zadań wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, w 

poszczególnych latach wynosi: 

1) w 2022 r. – 16,4 mln zł; 

2) w 2023 r. - 28 mln zł; 

3) w 2024 r. - 29 mln zł; 

4) w 2025 r. - 30 mln zł; 

5) w 2026 r. - 31 mln zł; 
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6) w 2027 r. - 31 mln zł; 

7) w 2028 r. - 31 mln zł; 

8) w 2029 r. - 31 mln zł; 

9) w 2030 r. - 31 mln zł; 

10) w 2031 r. – 31 mln zł. 

5. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego w 2023 r. limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, zostanie wdrożony mechanizm korygujący polegający na wstrzymaniu 

wydatków. 

6. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy 

maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 2-4, zostaną zastosowane 

mechanizmy korygujące polegające na obniżeniu kosztów zadań przewidzianych do 

wykonania w danym roku budżetowym, w szczególności przez weryfikację oraz  racjonalizację 

wykonywanych zadań. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest organem właściwym do 

monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia 

mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 5. 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organem właściwym do monitorowania 

wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, oraz wdrożenia mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 6. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia jest organem właściwym do monitorowania 

wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, oraz wdrożenia mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 6. 

10. Wojewodowie są organami właściwymi do monitorowania wykorzystania limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 4, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym 

mowa w ust. 6. 

Art.39. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 – 

Informatyzacja będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, w 

poszczególnych latach wynosi: 

1) w 2022 r. - 1,2 mln zł; 

2) w 2023 r. - 0,0 mln zł; 

3) w 2024 r. - 0,0 mln zł; 

4) w 2025 r. - 0,0 mln zł; 

5) w 2026 r. - 0,0 mln zł; 
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6) w 2027 r. - 0,0 mln zł; 

7) w 2028 r. - 0,0 mln zł; 

8) w 2029 r. - 0,0 mln zł; 

9) w 2030 r. - 0,0 mln zł; 

10) w 2031 r. - 0,0 mln zł. 

2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym 

realizacji przez Wojewodów zadań wynikających z niniejszej ustawy, w poszczególnych latach 

wynosi: 

1) w 2022 r. - 10 mln zł; 

2) w 2023 r. - 10 mln zł; 

3) w 2024 r. - 10 mln zł; 

4) w 2025 r. - 10 mln zł; 

5) w 2026 r. - 10 mln zł; 

6) w 2027 r. - 10 mln zł; 

7) w 2028 r. - 10 mln zł; 

8) w 2029 r. - 10 mln zł; 

9) w 2030 r. - 10 mln zł; 

10) w 2031 r. - 10 mln zł. 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego w 2022 r. limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, zostanie wdrożony mechanizm korygujący polegający na wstrzymaniu 

wydatków. 

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy 

maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 2, zostaną zastosowane mechanizmy 

korygujące polegające na obniżeniu kosztów zadań przewidzianych do wykonania w danym 

roku budżetowym, w szczególności przez weryfikację oraz  racjonalizację wykonywanych 

zadań. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organem właściwym do monitorowania 

wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 2. 

5. Wojewodowie są organami właściwymi do monitorowania wykorzystania limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 2, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym 

mowa w ust. 3. 
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Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 

REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM 

Aleksandra Wrochna 
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

/- podpisano elektronicznie/ 

 


