Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473) przewóz zwłok lub szczątków ludzkich (w tym także
szczątków powstałych ze spopielenia zwłok) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej może
nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
Zwłoki przewożone na obszarze państwa na odległość większą niż 60 km składa się
w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5
cm. Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego,
który następnie dokonuje jej opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas przewozu
w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne. Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek
zdejmuje się i spala. Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno
otwierać.
Zwłoki wywożone za granicę Rzeczypospolitej Polskiej składa się w trumnie
drewnianej wybitej blachą lub posiadającej wkład metalowy albo w trumnie metalowej. Dno
trumny wypełnia się warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę umieszcza
się w szczelnej skrzyni drewnianej, uniemożliwiającej przemieszczanie się trumny, lub
w innym pojemniku, wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału. Powiatowy lub portowy
inspektor sanitarny może nakazać zastosowanie ponadto innych środków ostrożności przy
przewozie zwłok, a w razie uznania, że podjęte środki są dostateczne, dokonuje
opieczętowania trumny. Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie
wolno otwierać.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której transport będzie odbywał się na odległość do 60
km po terenie kraju, np. w celu przewozu z miejsca zgonu do miejsca, w którym zwłoki lub
szczątki będą złożone w trumnie przystosowanej do wywozu za granicę. Przy przewozie na
odległość do 60 km nie ma bowiem obowiązku umieszczania zwłok lub szczątków w trumnie,
co za tym idzie, nie ma konieczności pieczętowania. W takiej sytuacji właściwym
inspektorem sanitarnym będzie inspektor sanitarny miejsca włożenia zwłok lub szczątków do
trumny przystosowanej do wywozu poza granicę państwa. Możliwe zatem jest wydanie
zezwolenia na transport zwłok lub szczątków ludzkich, przez inspektora sanitarnego
umiejscowionego w odległości do 60 km od miejsca zgonu.
Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym,
odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu,
w sposób zapewniający ich poszanowanie. Przy przewozie szczątków powstałych ze
spopielenia zwłok (urny z prochami), poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, również należy
uzyskać zezwolenie, istnieje również konieczność pieczętowania urny.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać następujące informacje:
1. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria
dokumentu tożsamości;
2. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce
zamieszkania osoby zmarłej;
3. datę i miejsce zgonu;
4. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
5. miejsce pochówku (miejscowość, kraj);
6. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie.

Do wniosku w formie załączników należy dołączyć:
1. kopię aktu zgonu;
2. kopię karty zgonu (w celu wykluczenia choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu);
3. pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca będzie reprezentowany przez inny
podmiot np. zakład usług pogrzebowych);
4. kopię protokołu kremacji (w przypadku przewożenia urny z prochami).
Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się:
1. wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo
szczątki ludzkie mają być pochowane;
2. wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki albo
szczątki ludzkie mają być przewożone.

Wyciąg z przepisów:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473)
Art. 14. 1. Przewóz zwłok i szczątków:
1) koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
2. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim przedłożeniu wymaganych
dokumentów właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane, jak
również państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak
przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego
państwa.
3. Przewóz zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po
uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula w państwie, z którego przewóz
ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do wwiezienia zwłok i szczątków
na terytorium innego państwa.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
(Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
§ 6. 2. Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać.
§ 10. Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami
przewozowymi.
§ 11. 1. Zwłoki przewożone na obszarze państwa na odległość większą niż 60 km składa się
w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości

5 cm. Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego,
który następnie dokonuje jej opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas przewozu
w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne. Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek
zdejmuje się i spala.
2. Zwłoki wywożone za granicę Rzeczypospolitej Polskiej składa się w trumnie drewnianej
wybitej blachą lub posiadającej wkład metalowy albo w trumnie metalowej. Dno trumny
wypełnia się warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę umieszcza się
w szczelnej skrzyni drewnianej, uniemożliwiającej przemieszczanie się trumny, lub w innym
pojemniku, wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału. Powiatowy lub portowy inspektor
sanitarny może nakazać zastosowanie ponadto innych środków ostrożności przy przewozie
zwłok, a w razie uznania, że podjęte środki są dostateczne, dokonuje opieczętowania trumny.
3. Po przewiezieniu zwłok na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez
otwierania trumny.
4. Szczątki pozostałe w wyniku spopielenia zwłok, przewożone na odległości określone
w ust. 1 i 2, umieszcza się w urnie.
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.
(Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1742)
§ 1. Ustala się wykaz chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu powoduje
obowiązek natychmiastowego usunięcia z mieszkania zwłok osób zmarłych na te choroby
i pochowania na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu:
1) cholera,
2) dur wysypkowy i inne riketsjozy,
3) dżuma,
4) gorączka powrotna,
5) nagminne porażenie dziecięce,
6) nosacizna,
7) trąd,
8) wąglik,
9) wścieklizna,
10) żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
Rozporządzenie 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).
§ 2. Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o wydanie pozwoleń
i zaświadczeń zawiera następujące dane:
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.
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.
§ 3. 1. Do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się:
1) wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki
albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2) wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki
albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
§ 4. 1. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
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 wykonywana 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.
2. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie
zwłok albo szczątków ludzkich.
3. Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się
dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.
4. Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym
i grzybobójczym.
5. Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do
przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie
zorganizowanych myjniach.
6. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.
§ 6. 1. Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz
zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń
na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
2. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym,
odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu,
w sposób zapewniający ich poszanowanie.

