
Wytyczne dotyczące wydawania zezwoleń na wywóz zwłok i szczątków ludzkich poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 8 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii1 
 
Zezwolenia na wywóz zwłok i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, 
o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest wydawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
na wniosek osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych2.

Z wnioskiem o wydanie ww. zezwolenia może wystąpić: 
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.

Wniosek osoby uprawnionej o wydanie ww. zezwolenia na wywóz zwłok i szczątków ludzkich 
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zawiera następujące dane3:
1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce 
zamieszkania osoby zmarłej;
2) datę i miejsce zgonu;
3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4) miejsce pochówku;
5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria 
dokumentu tożsamości.

Do wniosku, o wydanie na podstawie § 8 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zezwolenia na wywóz zwłok i szczątków ludzkich 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się wymagane dokumenty właściwej władzy 
państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, 
jak również państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak 
przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok na terytorium danego państwa4.

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 (cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, 

1 Dz. U. poz. 697
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, z późn. zm.
3 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń 
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)
4 Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych



gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, 
żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne5).

Zezwolenie na wywóz zwłok i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej, o którym 
mowa w § 8 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. 
W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o którym mowa 
w art. 9 ust. 3a, zezwolenia, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie wydaje się przed upływem dwóch 
lat od dnia zgonu6 (cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, 
nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne 
wirusowe gorączki krwotoczne7).

Przewóz zwłok odbywa się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne 
bezpieczeństwo przewozu8.

Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich 
powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne9:
1) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
2) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok 
albo szczątków ludzkich;
3) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo 
szczątki ludzkie podczas przewozu;
4) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika 
na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych 
na działanie środków dezynfekujących;
5) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu 
myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie 
zwłok albo szczątków ludzkich.

Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza 
się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.

Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym 
i grzybobójczym.

Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego 
do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie 
zorganizowanych myjniach.

5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, 
w przypadku których stwierdzenia zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych 
na te choroby (Dz.U. Nr 152, poz. 1742)
6 Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, 
w przypadku których stwierdzenia zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych 
na te choroby (Dz.U. Nr 152, poz. 1742)
8 Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
9 § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń 
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)



Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie 
z przepisami o ruchu drogowym.
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