
Formalności pogrzebowe w pięciu krokach. 
 

1. Uzyskaj kartę zgonu, po stwierdzeniu zgonu przez lekarza. 
     W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu, należy najpierw wezwać lekarza, który 
stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Do nagłego wypadku powinien zostać wezwany 
lekarz pogotowia ratunkowego. Jeżeli dotrze on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, 
nie może wystawić karty zgonu, tylko sporządzi dokument stwierdzenia zgonu, na 
podstawie którego właściwy lekarz wystawi kartę zgonu. Jeżeli jednak lekarz 
pogotowia ratunkowego zastał pacjenta przy życiu i zdążył mu udzielić świadczenia 
leczniczego, zanim pacjent zmarł, wówczas lekarz ten stwierdza zgon i wystawia kartę 
zgonu. 
Gdy zgon nastąpił w szpitalu, należy zgłosić się do ruchu chorych, gdzie można 
odebrać kartę zgonu. 

2. Powiadom zakład pogrzebowy, o konieczności przewiezienia zmarłego 
do kostnicy (tel. 500 073 188). 

3. Udaj się do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu odebrania aktu zgonu. 
     USC bezpłatnie wydaje dwa skrócone odpisy aktu zgonu oraz wymeldowuje 
zmarłego z miejsca pobytu stałego. USC nie pobiera opłaty skarbowej za czynności 
związane z rejestracją zgonu. Aby otrzymać akt zgonu niezbędne są następujące 
dokumenty: 
- karta zgonu wystawiona przez lekarza 
- dowód osobisty zmarłego 
- książeczka wojskowa zmarłego (w przypadku mężczyzn do 50. roku życia) 
- odpis aktu urodzenia (dot. dziecka) 
- podanie o wydanie dwóch bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu 
Należy mieć przy sobie także: 
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon 
- dowód osobisty współmałżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmarły 
pozostawał w związku małżeńskim. 

4. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, wybierz zakład pogrzebowy, który przeprowadzi 
ceremonię pogrzebową (tel. 500 073 188). 
Do zakładu pogrzebowego powinieneś zabrać:  
- kartę zgonu, 
- akt zgonu, 
- dowód współmałżonka osoby zmarłej, 
- NIP zmarłego oraz współmałżonka, 
- legitymację ZUS zmarłego oraz współmałżonka. 
W zakładzie pogrzebowym ustalisz szczegóły takie jak: datę pogrzebu, kremacji, 
wybór miejsca pochówku, trumny, oraz określisz rodzaj obrządku religijnego. 

5. Odbierz zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS. Może on ewentualnie zostać 
zaliczony do kosztów pogrzebu . 

 


