
Starosta Jasielski 
ul. Rynek 18 
38-200 Jasło 

W N I O S E K 
o wydanie pozwolenia na sprowadzenie

do Rzeczypospolitej Polskiej 
zwłok/urny z prochami*

Proszę o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami*

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

1. Nazwisko

2. Imię lub imiona

3. Miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu)

4. Seria i nr dokumentu tożsamości

5. Nr telefonu, faksu

6. Stopień pokrewieństwa ze zmarłym

DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZMARŁEJ: 

1. Nazwisko

2. Imię lub imiona

3. Nazwisko rodowe (dotyczy również mężczyzn)

4. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

6. Imiona rodziców (nazwisko panieńskie matki)

5. Miejsce urodzenia



7. Ostatnie miejsca zamieszkania

8. Data zgonu (dzień – miesiąc – rok)

9. Miejsce zgonu

10. Przyczyna zgonu

11. Miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione (podać miasto i kraj)

12. Miejsce pochówku – nazwa cmentarza

13. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie (samochód, samolot)

14. Nazwa firmy dokonującej przewozu zwłok lub szczątków ludzkich

15. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej (podać miasto i kraj)

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
1. Akt zgonu z tłumaczeniem na język polski.
2. Dokument stwierdzający przyczynę zgonu albo dokument wykluczający jako przyczynę zgonu

chorobę zakaźną (tylko w przypadku braku odpowiedniej informacji w akcie zgonu).
3. Inne (wymienić) ..........................................................................................................................

W przypadku, gdy podmiot uprawniony działa za pośrednictwem innego podmiotu (np. zakładu 
pogrzebowego), do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

Jasło, dnia ............................... .................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

UWAGA: Pola w rubrykach proszę wypełniać czytelnie pismem drukowanym. 
*) niepotrzebne skreślić 

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:
Administrator danych: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@powiat.jaslo.pl, tel.: 13 4486423
Cel: wydanie decyzji na sprowadzanie zwłok lub urny.
Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): zakład pogrzebowy, ambasada.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu wydania pozwolenia. 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: nie planuje się usunięcia danych (kat. archiwalna A). 
Osoby te mają prawo:
- do dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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