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Na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar-
∏ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i warunki przeka-
zywania zw∏ok do celów naukowych, w tym: 

1) warunki uzasadniajàce przekazanie zw∏ok do ce-
lów naukowych publicznej uczelni medycznej lub
publicznej uczelni prowadzàcej dzia∏alnoÊç dydak-
tycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycznych,
zwanych dalej „uczelnià”;

2) tryb przekazywania zw∏ok;

3) sposób ponoszenia kosztów transportu zw∏ok.

§ 2. 1. Warunkami przekazywania zw∏ok, o których
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych, zwanej
dalej „ustawà”, do celów naukowych sà:

1) wystàpienie przez uczelni´ z wnioskiem do w∏aÊci-
wego starosty o przekazanie zw∏ok do celów na-
ukowych;

2) uzasadnienie wniosku, o którym mowa w pkt 1.

2. Warunkiem przekazywania zw∏ok, o których mo-
wa w art. 10 ust. 6 ustawy, do celów naukowych jest
przedstawienie pisemnego oÊwiadczenia osoby, która
pragnie przekazaç swoje zw∏oki uczelni. 

§ 3. 1. Przekazywanie zw∏ok do celów naukowych
odbywa si´ w sposób zapewniajàcy zachowanie god-
noÊci nale˝nej zmar∏emu. 

2. W czasie przekazywania, przewo˝enia i przecho-
wywania zw∏ok uczelnia jest obowiàzana przestrzegaç
przepisów okreÊlajàcych sposób post´powania ze
zw∏okami.

3. Przekazanie zw∏ok uczelni nast´puje na podsta-
wie orygina∏u lub uwierzytelnionego odpisu:

1) decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, lub

2) oÊwiadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

4. Przekazanie zw∏ok uczelni nast´puje wraz z kar-
tà zgonu zawierajàcà adnotacj´ urz´du stanu cywilne-
go o zarejestrowaniu zgonu.

§ 4. 1. Uczelnia ponosi koszty transportu zw∏ok na
podstawie faktury lub rachunku, wystawionych przez
podmiot wykonujàcy transport.

2. Kwota odpowiadajàca wysokoÊci kosztów wyni-
kajàcych z faktury lub rachunku, o których mowa
w ust. 1, jest przekazywana na rachunek bankowy
podmiotu, który wykona∏ transport.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 lipca 2009 r.

w sprawie trybu i warunków przekazywania zw∏ok do celów naukowych 

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216,
poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.




