
 

 

Pogrzeb dziecka poronionego samoistnie i martwo urodzonego 
 

 

 

W dokumentacji koniecznej do wyprawienia pogrzebu i aktach stanu cywilnego poronienie samoistne traktowane jest jako martwe urodzenie. 
 

   Gdy płeć dziecka jest znana  

bądź ustalona w badaniu genetycznym 
(badanie nie jest refundowane) 

 

Gdy płeć dziecka pozostaje nieznana i rodzice  

rezygnują z jej ustalenia w badaniu genetycznym 
 

 

Osoby uprawnione do organizacji pogrzebu: 

 najbliższa rodzina: krewni wstępni, krewni poboczni 

 każda osoba, która się do tego dobrowolnie zobowiąże 

 

 

Osoby uprawnione do organizacji pogrzebu: 

 najbliższa rodzina: krewni wstępni, krewni poboczni 

 każda osoba, która się do tego dobrowolnie zobowiąże 

 

 

Rejestracja martwego urodzenia  w Urzędzie Stanu Cywilnego jest obligatoryjna 

 

 

Rejestracja martwego urodzenia w  Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest wymagana 

 

 

Uprawnienia socjalne rodziców: 

 zasiłek macierzyński (56 dni) 

 urlop macierzyński 

 zasiłek pogrzebowy 

 

Uprawnienia socjalne rodziców: 

 rodzice nie otrzymują żadnej pomocy socjalnej 

 koszty pogrzebu muszą ponieść we własnym zakresie 

 

Wymagane dokumenty: 

 karta zgonu 

 karta martwego urodzenia 

 akt urodzenia dziecka z adnotacją  o martwym urodzeniu 

Kartę martwego urodzenia i kartę zgonu szpital sporządza z urzędu. 

 

Wymagane dokumenty: 

 karta zgonu dla celów pochówku w części przeznaczonej dla administracji cmentarza 

 
 

Rodzice są zobowiązaniu do złożenia wniosku o wydanie karty zgonu.  

 

Lekarze uprawnieni do wydania karty zgonu i karty martwego urodzenia: 

 lekarz oddziału szpitalnego 

 lekarz pogotowia ratunkowego 

 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

 lekarz, który w ciągu ostatnich 30 dni udzielał ciężarnej świadczeń medycznych 

 

Lekarze uprawnieni do wydania karty zgonu: 

 lekarz oddziału szpitalnego 

 lekarz pogotowia ratunkowego 

 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

 lekarz, który w ciągu ostatnich 30 dni udzielał ciężarnej świadczeń medycznych 

 

Etapy organizacji pogrzebu: 

 

1. Szpital:  

 uzyskanie karty martwego urodzenia 

 uzyskanie karty zgonu w trzech częściach, przeznaczonych do rejestracji  zgonu, 

statystyki publicznej i dla administracji cmentarza 

 karta martwego urodzenia winna zostać przekazana do USC w terminie jednego 

dnia od dnia jej sporządzenia 

 

2. Urząd Stanu Cywilnego: 

 dokonanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w formie protokołu  

w terminie trzech dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia 

 sporządzenie aktu urodzenia dziecka z adnotacją „dziecko martwo urodzone”  

na podstawie protokołu zgłoszenia i karty martwego urodzenia 

 uzyskanie potwierdzenia rejestracji martwego urodzenia na karcie zgonu  

w części przeznaczonej dla administracji cmentarza (nie jest wymagane) 

 

   3. Wybór firmy pogrzebowej 

 

   4. Odebranie ciała dziecka ze szpitalnego prosektorium przez firmę pogrzebową 

 

   5. Administracja cmentarza:  

 przedstawienie aktu urodzenia dziecka i karty zgonu – część przeznaczona  

dla administracji cmentarza 

 ustalenie daty pogrzebu i miejsca złożenia zwłok 

 

   6. Kancelaria kościoła parafialnego lub rektoralnego cmentarza: 

 przedstawienie aktu urodzenia dziecka 

 ustalenie daty i formy pogrzebu 

 

   7. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu 

 

   8. Liturgia pogrzebowa 

 

   9. Złożenie wniosków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku     

pogrzebowego i macierzyńskiego 

 

   10. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego w zakładzie pracy matki 

 

Etapy organizacji pogrzebu: 

 

  1. Szpital: 

 złożenie wniosku o wydanie karty zgonu w części przeznaczonej dla administracji 

cmentarza 

 uzyskanie zwolnienia poszpitalnego dla roniącej matki 

 uzyskanie karty zgonu 

 

   2. Wybór firmy pogrzebowej 

 

   3. Odebranie ciała dziecka ze szpitalnego prosektorium przez firmę pogrzebową 

 

   4. Kancelaria kościoła parafialnego lub rektoralnego cmentarza: 

 przedstawienie karty zgonu dziecka 

 ustalenie daty i formy pogrzebu 

 

   5. Administracja cmentarza: 

 przedstawienie karty zgonu dziecka 

 ustalenie daty pogrzebu i miejsca złożenia zwłok 

 

   6. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu 

 

   7. Liturgia pogrzebowa 

 

 

 

 

 

 

Liturgia pogrzebowa dziecka zmarłego bez chrztu: 

 pierwsza w forma ─ trzy stacje: w domu, w kościele i przy grobie 

 druga forma ─ dwie stacje: w kaplicy cmentarnej lub w domu przedpogrzebowym oraz przy grobie 

 trzecia forma ─ jedna stacja: w kaplicy cmentarnej, domu przedpogrzebowym, domu rodzinnym lub w kościele 

 jeżeli przewiduje się stację w kaplicy lub kościele, celebruje się mszę świętą pogrzebową dziecka nieochrzczonego lub liturgię słowa wraz z obrzędem ostatniego pożegnania 

 mszę świętą pogrzebową można sprawować w innym czasie bez obecności ciała dziecka 

 

Katolicki pogrzeb dziecka zmarłego bez chrztu nie jest znaną przed soborem watykańskim II praktyką pokropku, lecz liturgią pogrzebową. 

 
„Konferencja Episkopatu Polski zezwala na katolicki pogrzeb dzieci, które zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Przy tych pogrzebach należy używać tekstów przewidzianych  

na pogrzeb dzieci nieochrzczonych. Aby w umysłach wiernych nie zacierała się nauka o konieczności chrztu, należy ją przypominać w katechizacji dzieci i młodzieży” (OP nr 22e). 

       Opracował: Piotr Guzdek 

Jeśli potrzebujesz pomocy,  

zadzwoń: 12 421-08-43 lub napisz: biuro@pro-life.pl 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców 

Życia Człowieka  

ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków 


