
 

 

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok lub 

prochów z zagranicy 

 

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa  wydaje się na prośbę: 

rodziny zmarłego, osoby upoważnionej bądź placówki konsularnej. 

 

Wymagane dokumenty 

• Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy 

• Oświadczenie wnioskodawcy o prawie do pochowania zwłok 

• Odpis skrócony aktu zgonu lub jego kserokopia przetłumaczona na język polski przez 

tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu poświadczonym przez konsulat 

 

Informacje niezbędne do wydania zezwolenia: 

• Imię i nazwisko (nazwisko rodowe) 

• Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki 

• Data i miejsce urodzenia oraz data i miejsce zgonu 

• Przyczyna zgonu 

• Miejsce pochówku 

• Wskazanie firmy i jej siedziby, która organizuje sprowadzenie zwłok lub prochów do 

kraju 

• Imię i nazwisko osoby, na której prośbę wydaje się zezwolenie, nr dowodu osobistego 

stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania. 

 

Pozwolenie Starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają 

być pochowane 

 



KARTA ZGONU – PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI PRZEZ 

TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, LUB W TŁUMACZENIU 

POTWIERDZONYM PRZEZ KONSULA 

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zezwolenie pochowania zwłok, że w 

myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych / Dz. U. Nr 23, poz. 295 z 2000r. / jest osobą uprawnioną do 

pochowania zwłok lub szczątków. 

 

Dane personalne zmarłego: 

• Imię i nazwisko 

• Imiona rodziców 

• Data i miejsce urodzenia 

• Data i miejsce zgonu 

• Przyczyna zgonu (czy nie jest to choroba zakaźna) a także  

• Miejsce pochówku (podać miejscowość i cmentarz) 

• Imię, nazwisko i adres osoby zajmującej się organizacją pogrzebu w 

Polsce / osoby która ponosi koszt pochówku/ 

• Firma /osoba/ odpowiedzialna za sprowadzenie i transport zwłok / 

nazwa firmy i adres / 

• Rodzaj i nr rej. Specjalistycznego środka transportu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Kwestia pokrycia kosztów związanych z transportem zwłok 

 

• Dane personalne i adres zamieszkania osoby zajmującej się 

organizacją pogrzebu w Polsce 

• Doprecyzowanie faktu, czy do Polski zostanie sprowadzona urna z 

prochami czy trumna ze zwłokami 


