
Wydanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich i szczątków ludzkich 

( w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok ) 

Nazwa sprawy: Wydawanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich 

i szczątków ludzkich (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok) 

w celu ich pochowania. 

Miejsce załatwienia 

sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kole 

Wydział Kadr, Płac i Zdrowia 

ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 Koło 

• składanie dokumentów – pokój 106 (I piętro), od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.30 – 15.30 

• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.63 26 17 868 

i 63 26 17 810 lub drogą e-mail starostwo@starostwokolskie.pl 

Wymagane dokumenty: 1) wniosek o wydanie pozwolenia (załącznik nr 1) 

2) odpis skrócony aktu zgonu albo inny urzędowy dokument stwierdzający 

zgon wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza 

przysięgłego (zagraniczny akt zgonu nie musi być tłumaczony, jeśli jest 

tzw. aktem międzynarodowym tj. sporządzonym zgodnie z konwencją nr 

16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów 

stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu w dniu 8 września 1976r.) 

3) w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym 

dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza 

się inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby 

zakaźnej jako przyczyny zgonu - wymóg ten dotyczy również procedury 

związanej z uzyskaniem zezwolenia na przewóz spopielonych szczątków 

4) zgoda od zarządcy cmentarza na pochowanie zwłok albo szczątków 

ludzkich 

5) oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków 

ludzkich (załącznik nr 2) 

6) pełnomocnictwo (załącznik nr 3) – oryginał lub urzędowo poświadczony 

odpis tylko w przypadku jeżeli wniosek podpisuje pełnomocnik, czyli 

inna osoba niż wskazana w art. 10 ust. 1 ustawy 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tylko osoba fizyczna np. 

przedsiębiorca prowadzący zakład pogrzebowy, pracownik zakładu 

pogrzebowego, profesjonalny pełnomocnik prawny) 

7) w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa - dowód uiszczenia opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło o numerze 

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 (tytuł wpłaty: opłata skarbowa 

od pełnomocnictwa – zezwolenie na sprowadzenie zwłok 

Pani/Pana…………..(imię i nazwisko osoby zmarłej). 

Opłaty: Wniosek i wydanie decyzji jest wolne od opłat (za wyjątkiem ewentualnej opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa 

udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 



Termin załatwienia 

sprawy: 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach 

Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Termin rozpatrzenia 

sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 

Tryb odwoławczy: Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

jej decyzji. 

Podstawa prawna: • art. 10 i art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( j.t.: Dz.U z 2020r. poz.1947) 

• §2 i §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku 

w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i 

szczątków ludzkich ( Dz.U z 2007r. Nr.249 poz.1866) 

• ustawa  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( j.t.: Dz.U 

            z 2021r., poz.1923 ze zm.) 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego ( j.t.: Dz.U z 2021r., poz. 735 ze zm.) 

Dodatkowe informacje: Z wnioskiem o wydanie pozwolenia może wystąpić osoba uprawniona 

do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, tj. w szczególności: 

• małżonek 

• krewni zstępni (np. dzieci, wnuki) 

• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie) 

• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwo, najbliższe 

kuzynostwo) 

• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (rodzice, dzieci i rodzeństwo 

współmałżonka) 

• pełnomocnik wskazany przez w/w osoby 

Wniosek wraz z załącznikami składa się do starosty właściwego ze względu na 

miejsce, w którym zwłoki albo szczątki mają zostać pochowane - osobiście, 

drogą pocztową lub w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63§ 3a 

Kpa. 

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę lub jego Pełnomocnika 

• osobiście w siedzibie urzędu 

• poprzez pocztę tradycyjną 

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej art. 391 oraz art. 46 

§ 4 Kpa  

• o formie odbioru decyduje Wnioskodawca lub jego Pełnomocnik 

w formularzu wniosku. 

Pozwolenie jest również przesyłane do Polskiej placówki konsularnej 

z której trumna/urna będzie sprowadzona do Polski. 

Formularze wniosków i 

druki do pobrania 
• Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami 

(https://www.bip.starostwokolskie.pl/827,sprowadzenie-zwłok-do-polski 



 


