
 
URZĄD MIASTA 

KRAKOWA 

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SA-53 

Wydanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzenie 
zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa 

 

 
 

1. Załatw sprawę elektronicznie 
Wymagany podpis elektroniczny lub za pośrednictwem platformy E – puap 
 

2. Załączniki 
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków 
ludzkich z obcego państwa.  
 

3. Wersja w języku migowym 
Nie dotyczy 

 
4. Sprawę załatwia 

Wydział Spraw Administracyjnych 
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII 
(Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a, I piętro, pok. 114, 

 
             tel. 12 616 56 82 / 12 616 5711 / fax 12 616 56 81 

 
5. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków 
ludzkich z obcego państwa.  

2) Akt zgonu 
3) Uwierzytelnione tłumaczenie aktu zgonu na język polski 
 

            UWAGA!!! 
              W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie 
urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy wykluczający 
jako przyczynę zgonu jedną z następujących chorób zakaźnych: cholera, dur wysypkowy i inne 
riketsjozy, duma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, 
wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. 
 

6. Opłaty 
Nie podlega opłacie 

 
7. Forma załatwienia 
    Decyzja administracyjna       

 
8. Termin załatwienia 

W ciągu 3 dni 
 
9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

           Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie                        
(w formie postanowienia).    

 
 
 
 



 

10. Tryb odwoławczy 
            Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Krakowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Spraw 
Administracyjnych, ul. Wielicka 28A, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 
11. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego,. 

2) Art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, 

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w 
sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków 
ludzkich, 

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie 
wykazu chorób zakaźnych, w przypadku  których stwierdzenie zgonu 
wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te 
choroby. 

 
12. Informacje dodatkowe dla klienta 

Prawo złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków 
ludzkich z obcego państwa oraz prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa 
pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:  
 1) pozostały małżonek(ka); 
 2)  krewni zstępni; 
 3) krewni wstępni; 
 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; 
 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 
 
       Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej 
przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo 
pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom 
państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.  
 
       Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się 
zobowiążą. 
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