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Szanowny Panie Ministrze! 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w 
sprawie wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu 
cudzoziemców ze środków budżetu państwa (Dz. U. 2008 Nr 91 poz. 574) nie przewidywało 
sytuacji w której Polska znalazła się w chwili obecnej, chodzi mi o tak dużą ilość osób 
przybywających z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. 

Część wątpliwości branży wyjaśnia Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2003 Nr 128 poz. 
1176)  Art. 84. pkt 3. W przypadku gdy zwłoki cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, nie 
zostały pochowane przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), 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. 

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jak mamy rozumieć 
pojęcie „pogrzeb cudzoziemca organizuje Szef Urzędu i pokrywa jego koszty z części 
budżetu państwa”? Jaka jest procedura zgłaszania takich przypadków do Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, i kto to powinien zgłaszać? 

Jaki jest i gdzie można znaleźć wzór wniosku o którym mowa w § 2. 1.  w Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wypłaty 
zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemców ze 
środków budżetu państwa (Dz. U. 2008 Nr 91 poz. 574) „Zasiłek pogrzebowy wypłaca 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na wniosek osoby, która poniosła koszty 
pogrzebu cudzoziemca”? 

Rodzi się kolejne pytanie co w sytuacji gdy podmiot uprawniony do pochowania 
cudzoziemca wyrazi wolę pochowania zwłok na terytorium Ukrainy? Czy w takim przypadku 
nie było by zasadne poddawać ciała osób zmarłych kremacji a urnę z prochami 
przechowywać np. w krematorium do czasu zakończenia działań wojennych i podjęciu 
decyzji o pochówku na ziemi ojczystej? 

   Z poważaniem 

                  Krzysztof Wolicki 
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