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KARTA INFORMACYJNA - OP 

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich 
Wydanie nr 16 z dnia 02.11.2022 r. 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 10 ust. 1 i art.14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 
1866) oraz art. 104 i 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000). 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia może wystąpić: 

 najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, 

 właściwe organy wojskowe, 

 organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne, 

 osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok, szczątków z obcego państwa powinien 
zawierać następujące dane: 

- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce 
zamieszkania osoby zmarłej, 

- datę i miejsce zgonu, 

- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione, 

- miejsce pochówku, 

- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie, 

- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu 
tożsamości, 

Załączniki: 

1) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem, 

2) 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 wymienionej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz 
z tłumaczeniem, 

3) pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem dokonania 
opłaty skarbowej. 

III. OPŁATY 
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Pozwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142). 

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów i kopii) 
pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. 

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie lub bezpośrednio na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Augustowie nr 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272. 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na sprowadzenie zwłok, szczątków z obcego państwa 
rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE, WYDZIAŁ 
ORGANIZACYJNO - PRAWNY, UL. 3 MAJA 29, POKÓJ NR 21, TEL. (87) 643 96 61. 

Niezbędne dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Klienta w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 1 
(pn. - pt. 730 – 1530). 

Adres korespondencyjny: 
Starostwo Powiatowe w Augustowie 
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów; 

e-mail: powiat.augustowski@home.pl, 

strona internetowa znajduje się pod adresem: www.augustowski.home.pl. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem 
Starosty Augustowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

VII. UWAGI 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia. 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 29, 16-300 
Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 
osobowych. 

2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod adresem 
e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa 

polegającego na wydaniu pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest  ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 

2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  

(t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866). 

http://www.augustowski.home.pl/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ROE2NJLU/iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl
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4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne na podstawie przepisów prawa, 

operator pocztowy Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w 

zakresie adresu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 1, jako podmiot przetwarzający w zakresie obsługi poczty elektronicznej, MAXTO Sp. z 

o. o. S.K.A. z siedzibą Modlniczka ul. Willowa 87 w ramach umowy powierzenia przy obsłudze 

systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym, osoby lub podmioty 

uprawnione do niszczenia dokumentacji na podstawie zgody archiwum państwowego po upływie 

okresu przechowywania tej dokumentacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy przez Wydział 
Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Augustowie, tj. około miesiąca, a następnie licząc 
od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez okres wynikający z przepisów ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną A tj. wieczyście. 
Dane stanowiące materiał archiwalny kat. A przechowywane są przez 25 lat w archiwum zakładowym 
Starostwa Powiatowego w Augustowie, zaś po upływie tego okresu przechowywania przekazywane 
są do Archiwum Państwowego w Suwałkach. 

6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wydania pozwolenia na sprowadzenie zwłok 
i szczątków ludzkich narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca jest zobowiązany do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrata możliwości uzyskania 
pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub 
do organizacji międzynarodowych. 

Opracował: ………………………………… 

Sprawdził: ………………………………… 

Zatwierdził: ………………………………… 


