
Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.96.2022 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie  
z dnia  23 września 2022 r. 

 w sprawie wprowadzenia Programu Świadomej Donacji Zwłok realizowanego przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

 im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

Na podstawie: 

- Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1947),  

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków 

przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz. U. z 2009 r., nr 129 poz. 1067).  

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze 

zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2010 r., nr 

123, poz. 839),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania ze zwłokami 

cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla 

cudzoziemców z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 179)  

- art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  

- § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  

w Częstochowie,  

zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się Program Świadomej Donacji Zwłok realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Realizację niniejszego Zarządzenia, w tym obowiązki informacyjne, powierza się Dziekanowi 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, a nadzór nad realizacją zarządzenia Prorektorowi ds. Rozwoju.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie 
prof. dr hab. Anna Wypych -Gawrońska 



Załącznik 1. do Zarządzenia wew. Nr R021.1.96.2022 

 

Program Świadomej Donacji Zwłok realizowany przez Wydział Nauk  

o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  

w Częstochowie 

I. Określenia wstępne 

1. Donator osoba fizyczna, która spełnia Kryteria Programu Świadomej Donacji Zwłok (PŚDZ). 

2. Donariusz – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD).  

II. Cel programu świadomej donacji zwłok 

Wydział Nauk o Zdrowiu UJD poszukuje świadomych ofiarodawców własnego ciała, które po śmierci 

służyć będzie celom dydaktycznym i naukowym wynikających z programu studiów kierunków 

medycznych prowadzonych w tej Uczelni. 

III. Podstawa prawna realizowanego programu 

Program PŚDZ został przygotowany z uwzględnieniem następujących przepisów prawa: 

1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1947 ) 

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków 

przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz. U. z 2009 r., nr 129 poz. 1067),  

3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu 

postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach 

śledczych (Dz.U. z 2010 r., nr 123, poz. 839),  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania ze zwłokami 

cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla 

cudzoziemców z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 179)). 

 

IV. Wymagania dotyczące postępowań ze zwłokami 

1. Zwłoki ludzkie podlegają szczególnej ochronie, która związana jest z oddawaniem szacunku dla 

osób zmarłych, i podlegają rygorystycznym zasadom godnego pochówku. 

2. Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 

pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia 

pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok przysługuje 

również organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym, właściwym organom 



wojskowym wskazanym z obowiązujących przepisach prawa oraz osobom, które się do tego 

zobowiążą.  

3. Prawo do pochówku zwłok ludzkich mają również uczelnie wyższe tj. uczelnie medyczne lub 

publiczne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 

które prowadzą medyczne kierunki studiów i uprzednio zwłoki te pozyskały do realizacji swoich 

statutowych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zwłoki mogą być pochowane po stwierdzeniu śmierci i wystawieniu aktu zgonu z adnotacją 

urzędu stanu cywilnego o jego rejestracji. 

5. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo, do pochowania 

zwłok wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora. 

6. Znieważanie zwłok w rozumieniu kodeksu karnego (k.k.) jest przestępstwem i podlega karze 

grzywny, ograniczeniu lub pozbawieniu wolności (art. 262 § 1 k.k.). 

  

V. Zasady przekazywania zwłok do realizacji Programu Świadomej Donacji Zwłok  

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

1. Zwłoki mogą być przekazane UJD pod warunkiem, że Donator za życia przystąpił do PŚDZ i złożył 

w tym celu pisemne oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, zwane aktem 

przekazania zwłok.  

2. Akt przekazania zwłok zawarty jest za życia Donatora, który musi być osobą pełnoletnią, 

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Donatorem zwłok może zostać osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Akt przekazania zwłok osoby niepełnoletniej/ ubezwłasnowolnionej może być zawarty jedynie po 

śmierci tej osoby za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.  

5. Wzór aktu przekazania zwłok wraz ze szczegółami w nim zawartymi stanowi załącznik do PŚDZ. 

6. Poza osobami, które przystąpiły do PŚDZ, Donariusz może pozyskiwać zwłoki niepochowane do 

realizacji swoich statutowych celów. W związku z tym UJD zwraca się do właściwego starosty, 

któremu podlega obszar lokalizacji zwłok.  

7. Zwłoki mogą być przekazane Donariuszowi po prawomocnym stwierdzeniu zgonu. 

8. Przyjęcie zwłok przez Donariusza jest możliwe po ich zidentyfikowaniu. 

9. Zwłoki przekazywane są w sposób dobrowolny i nieodpłatny i akt ten nie może być źródłem 

korzyści majątkowych dla jakiejkolwiek strony. 

10. UJD może odmówić przyjęcia zwłok pomimo faktu, że Donator przystąpił do PŚDZ  

w następujących przypadkach:  



a) zgonu za granicą Polski,  

b) znacznego rozkładu ciała,  

c) zgonu w wyniku HIV lub WZW typu C,  

d) poddaniu zwłok badaniu sekcyjnemu po chorobie nowotworowej leczonej chemio-            

 i radioterapią. 

11. O możliwości przekazania zwłok UJD powinno być zawiadomione przez osobę wskazaną przez 

Donatora w akcie przekazania zwłok.  

12. Przekazanie zwłok do UJD następuje po decyzji właściwego starosty. 

 

VI. Zasady wykorzystania zwłok w Programie Świadomej Donacji Zwłok  

1. Zwłoki przekazane Donariuszowi będą wykorzystywane do realizacji celów dydaktycznych 

i naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UJD. 

2. Zwłoki przekazane i przyjęte przez UJD powinny być traktowane przez osoby z nimi obcujące  

w sposób zapewniający poszanowanie i godność zmarłemu.  

3. Zwłoki mogą być wykorzystywane przez okres 5 lat przez wskazanych pracowników Wydziału 

Nauk o Zdrowiu i studentów odbywających statutowe zajęcia na medycznych kierunkach studiów. 

Dostępu do w/w nie mogą mieć inne osoby. 

4. Wykorzystanie zwłok do innych celów niż opisane powyżej może być uznane za ich znieważenie  

i podlegać karze w myśl art. 262 § 1 k.k. 

5. Pochówek zwłok pozyskanych przez Donariusza spoczywa na UJD i powinien być dokonany  

w porozumieniu z ewentualnymi osobami, które wskazał Donator w oświadczeniu o przekazaniu 

zwłok do w/w programu.  

6. Pochówek musi się odbyć zgodnie z wolą Donatora wyrażonej w akcie przekazania zwłok.  

W przypadku gdy Donator nie wykonał takiego wskazania, pochówek przeprowadzany jest  

w sposób zwyczajowy. 

7. UJD ponosi wszelkie koszty i podejmuje zobowiązania zabezpieczenia i pochowania zwłok od 

chwili podjęcia informacji o śmierci Donatora. 

8. UJD nie ponosi opłat związanych z utrzymywaniem grobów prywatnych.  

 

 

  



Załącznik 1. do PROGRAMU ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK UJD Częstochowa 

Akt przekazania zwłok 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

córka/syn (imiona i nazwiska rodziców)……………………………………………………………………………………………………. 

 

posiadający/a nr PESEL………………………………………………..i telefon……………………………………………………………….   

 

urodzony/a w dniu ……………………………………………..w …………………………………..…….……………………………………. 

 

zamieszkały/a  pod adresem: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem seria …………..………………….. nr …………………………....... 

 

wydanym przez ……………………..…………………………………………………………… w dniu ……….……………………………… 

 

 

postanawiam z własnej, nieprzymuszonej woli przekazać nieodpłatnie,  po śmierci moje ciało do badań 

naukowych i dydaktycznych  Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza                 

w Częstochowie. 

 

Wolą moją jest, aby moje ciało po zakończeniu statutowych procedur przez Donariusza zostało/nie 

zostało* poddane kremacji oraz zostało  pochowane w obrządku 

……………..…………………………………………………………………. 

 

Wyrażam/ nie wyrażam wolę/i, by moje imię i nazwisko było umieszczone na tablicy Darczyńców 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie*. 

 

 

 

* wybraną decyzję należy podkreślić 



O moim postanowieniu powiadomione zostały następujące osoby: 

........................................................................zam. w ....................................................... tel.........................., 

........................................................................zam. w ........................................................tel………………………., 

które zobowiązały się dobrowolnie, niezwłocznie i bezpłatnie powiadomić Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie o mej śmierci. 

 

................................................................... ............................................................. 

podpisy osób zobowiązanych do powiadomienia Donariusza 

 

Zobowiązuję Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, aby o terminie  
i miejscu pochówku moich zwłok powiadomił następujące osoby:  

.....................................................................zam. w .................................................... tel.......................... 

.....................................................................zam. w .....................................................tel………………………. 

 

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych o przekazaniu zwłok osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej 

do przekazania jej zwłok d Programu Świadomej Donacji Zwłok Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

……………………………………………………………………                              …………………………………………………………………….. 

czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych                      czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Programu Świadomej Donacji Zwłok realizowanego                   

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych  z realizacją tego Programu przez Donariusza, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002 r. nr 101 poz. 926 

z późn. zm.). 

 

………………….…………………… ......................................................... 

 

       (miejscowość, dnia)  (czytelny podpis) 

 

•  podpis musi być potwierdzony notarialnie 

 

  



Załącznik 2. do PROGRAMU ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK UJD Częstochowa 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych osób powiadamianych o pochówku 
Donatora (klauzula przekazywana osobie, której dane dotyczą w momencie pierwszego kontaktu       
z nią w momencie powiadamiania o śmierci donatora) 

 

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

1) administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. 
Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 
im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133; 

3) moje dane osobowe przetwarzane są przez Uniwersytet w celu umożliwienia Donariuszowi 
powiadomienia mnie o pochówku Donatora w ramach realizacji Programu Świadomej Donacji 
Zwłok na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); źródłem danych osobowych jest 
Donator; 

4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom w celach kontrolnych 
i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń oraz tym podmiotom, z którymi 
administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych; 

5) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego 
prawa, zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi lub do czasu wycofania zgody; 

7) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i po zapoznaniu z przedłożoną mi 
klauzulą  
informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych  
z Programem Świadomej Donacji Zwłok realizowanym w Uniwersytecie im. Jana Długosza  
w Częstochowie 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………… 

Miejscowość dnia     Czytelny podpis osoby zawiadamianej 

 

mailto:iod@ajd.czest.pl

