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WYDZIAŁ 

PROFILAKTYKI 

SPOŁECZNEJ I 

EDUKACJI 

ZDROWOTNEJ 
 

I. TYTUŁ SPRAWY 
 

POZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK ALBO SZCZĄTKÓW LUDZKICH 

Z ZAGRANICY DO MIEJSCA POCHÓWKU 

II. PODSTAWA  PRAWNA 
 

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania 

pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  
 

III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie. 

Załatwiający sprawę – Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej, IV piętro,  

pokój 415  - Adrian Brzozowski, Starszy Inspektor Wydziału tel. 729-055-941 w godzinach: 

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00. 

Decyzję można odebrać osobiście na stanowisku załatwiającym sprawę lub otrzymać drogą 

pocztową. 
IV. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 

pozwolenia  
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

• wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok ludzkich 
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj. 

pozostały małżonek (ka), krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni (rodzice, 

dziadkowie, pradziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, 

rodzeństwo cioteczne itd.), powinowaci w linii prostej do 1 stopnia  ( teściowie ). 
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego  
dobrowolnie się zobowiążą.  

• akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający  zgon (przetłumaczony na 

język polski przez tłumacza przysięgłego);  
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie 

urzędowym  stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy 

stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, takiej jak : cholera, dur 

wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, 

nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne 

(przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego). 
W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wyżej wymienionej pozwolenia na 

sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa nie wydaje się przed 

upływem dwóch lat od dnia zgonu. 

 

 

 



VI.  OPŁATY 
 

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłaty 

skarbowej  

 

      Uwaga: W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata wynosi 17,00 zł  

                     od pełnomocnictwa 

        

Zapłata opłaty skarbowej może być dokonana : 

- w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 (kasa czynna  

   w godzinach 800 – 1540),  

- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów 

  nr rachunku  81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 z dopiskiem „opłata skarbowa za  

  pełnomocnictwo – dotyczy zmarłego /ej/ …………...” 

  dla płatności z zagranicy :  IBAN PL 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 z dopiskiem             

  „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dotyczy zmarłego /ej/ …...……………...” 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego 

państwa (w załączeniu) 
 

VIII.  PROCEDURA  ODWOŁAWCZA 
 

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 
 

 

 

 

Opracował: Adrian Brzozowski 

Data: 25.11.2022 r. 

Zatwierdziła: Anna Ratkowska 
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