
 32 

Dziękujemy naszym sponsorom 

Polish 

   

Co robić po śmierci 

przyjaciela lub krewnego  

 

PRZEWODNIK DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 



 2 

 Wstęp 

Niniejsza broszurka została przygotowana przez partnerstwo na rzecz 

równości rasowej Warwickshire (Warwickshire Race Equality             

Partnership—WREP) w odpowiedzi na potrzeby kulturowe i religijne, 

które lokalne społeczności zgłaszały nam na terenie całego hrabstwa.  

Szybko stało się dla nas oczywiste, że w lokalnych społecznościach braku-

je wyczerpujących informacji na temat działań, które należy podjąć po 

śmierci ukochanej osoby, przyjaciela lub krewnego.  

Niniejszy poradnik to skondensowana wersja przydatnych wskazówek, 

takich jak w jaki sposób poświadczyć i zgłosić zgon, z kim skontaktować 

się w sprawie organizacji ceremonii pogrzebowej, pochówku lub krema-

cji. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na połączenie powyższych 

kwestii z zaleceniami religijnymi i duchowymi, aby sprostać potrzebom 

różnych społeczności na terenie Warwickshire.  

Może się zdarzyć, że pójdą Państwo na pogrzeb przyjaciela, który 

wyznawał inną religię. Niniejszy przewodnik pomoże Państwu również 

zrozumieć różnice kulturowe, religijne i duchowe, dotyczące stroju, 

zachowania oraz przynoszenia kwiatów lub prezentów.  

Oprócz tego nieniejszy przewodnik odnosi się bezpośrednio do Warwick-

shire.  Większość innych przewodników lub broszur jest ogólna. My 

jednak zawarliśmy tutaj wszystkie dane kontaktowe, jakie mogą być 

Państwu potrzebne w zależności od rejonu Warwickshire, w którym 

Państwo mieszkają. Zdajemy sobie również sprawę, że pogrzeby mogą 

być bardzo drogie, więc dołączyliśmy przydatny przewodnik po zasiłkach, 

do których mogą być Państwo uprawnieni.    

Mamy nadzieję, że te informacje okażą się przydatne, wyczerpujące i po-

mocne i przeprowadzą Państwa przez decyzje, które trzeba podjąć, i us-

talenia, których trzeba dopilnować w tym trudnym i smutnym okresie.  

 

First Edition Published January 2014 

Copyright  © 2014 Warwickshire Race Equality Partnership 

 31 

 

Czy mogą Państwo pomóc WREP? 

Przygotowaliśmy ten przewodnik jako niezależna organizacja 

wolontariacka, aby pomóc lokalnym społecznościom w 

Warwickshire. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa przydatny. 

Aby pomóc nam we wszystkich obszarach naszej działalności, mogą 

Państwo wziąć pod uwagę przesłanie datku. Prosimy o wypełnienie 

poniższego formularza i wpisanie sumy, na jaką mogą sobie Państwo 

pozwolić, a następnie przesłanie go na adres Warwickshire Race 

Equality Partnership, Room 127, Morgan Conference Suite, War-

wickshire College - Rugby    Centre, Technology Drive, Rugby War-

wickshire CV21 1AR. 

Tytuł: Inicjał: Nazwisko: 

Adres: 

Tel: Email: 

Podając swój email i/lub numer telefonu zgadzają się Państwo na otrzymywanie od nas informacji w ten sposób. 

Mogą się Państwo z nami skontaktować w każdym momencie i usunąć swoje dane z naszej listy kontaktowej. 

Państwa datek. 

Chciałbym/Chciałabym 

podarować sumę:  
£ 

Załączam czek/przekaz pocztowy wystawiony na  

Warwickshire Race Equality Partnership 

 

Dostarczone nam przez Państwa dane zostaną wykorzystane do skontaktowania się z 

Państwem zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych. WREP (organizacja 

charytatywna zarejestrowana pod numerem 1111481). Jeżeli nie życzą sobie Państwo, 

abyśmy się z Państwem kontaktowali, prosimy zadzwonić pod numer 01788863117.  
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WREP, kim jesteśmy. 
Partnerstwo na rzecz równości rasowej Warwickshire jest niezależną 

organizacją wolontariacką, zarejestrowaną organizacją charytatywną i 

spółką z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. 

Nasze cele 

 praca nad wyeliminowaniem dyskryminacji rasowej 

 promocja równości szans i dobrych stosunków pomiędzy ludźmi z 

różnych grup rasowych 

 zaspokoić potrzeby osób, które były obiektem dyskryminacji rasowej, 

poprzez informację, poradę, wsparcie. 

Kontakt 
Warwickshire Race Equality Partnership 
Room 127 
Morgan Conference Suite 
Warwickshire College 
Rugby Centre 
Technology Drive, Rugby 
Warwickshire CV21 1AR 
Telefon: 01788 863 117 

Email: info@wrep.org.uk    www.wrep.org.uk 
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Przegląd naszego przewodnika 

Śmierć ukochanej osoby lub przyjaciela to bardzo 

smutny i trudny czas.  Zebraliśmy te informacje, 

aby przeprowadzić Państwa przez ustalenia, 

których trzeba dopilnować, i decyzje, które trzeba 

podjąć. Na przykład uzyskanie zaświadczenia od 

lekarza, zgłoszenie zgonu i zorganizowanie 

pogrzebu.   

Obrzędy pogrzebowe różnią się w zależności od 

religii, pochodzenia etnicznego i kultury. 

Stworzyliśmy ten przewodnik, aby pomóc Państwu 

zgodnie z Państwa przekonaniami religijnymi i 

kulturowymi. Uwzględniliśmy tu również 

przydatne dane kontaktowe organizacji z Państwa 

lokalnej społeczności, które mogą wesprzeć i wspo-

móc Państwa w okresie żałoby. 

Śmierć członka rodziny może doprowadzić do 

problemów finansowych. Aby Państwu pomóc, 

zawarliśmy informacje dotyczące zasiłków, do 

których mogą być Państwo uprawnieni, jak na 

przykład pomoc w pokryciu kosztów pogrzebu.    

Smutny czas. Porady w okresie, gdy najbar-

dziej ich Państwo potrzebują. 

Różnorodność. Państwa wiara, Państwa przewodnik. 

Trudny czas. Zasiłki w okresie żałoby. 
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Sikhizm 

Umierający Sikh znajduje pocieszenie w recytacji hymnów ze świętej księgi 

Sikhów. Członek rodziny lub inny Sikh może to zrobić. Sikh powinien umrzeć 

recytując imię Boga, Waheguru (Wspaniały Bóg). Niektórzy Sikhowie mogą  

chcieć otrzymać świętą wodę Amrit. Po śmierci ciało jest przykrywane białą 

tkaniną. Pięć K, czyli Karkary (Kachera, bielizna, Kanga, drewniany grzebień, 

Kara, stalowa lub żelazna bransoleta, Kesh, nigdy nieobcinane włosy i broda,   

oraz Kirpan, krótki miecz reprezentujący współczucie i obowiązek ochrony   

wiary) powinny pozostać z ciałem. Członkowie rodziny mogą wyrazić życzenie 

umycia ciała. W żadnym wypadku pracownicy służby zdrowia nie powinni   

obcinać włosów ani brody zmarłego. Sikhowie są kremowani tak szybko, jak to 

możliwe, i powinni mieć na sobie Pięć K. Po krótkiej ceremonii w domu ciało    

jest zabierane do Gurdwary (świątyni sikhijskiej). Ceremonia zwana Antam 

Sanskaar, czcząca zakończenie życia, ma miejsce w świątyni. Od gości zależy,     

czy chcą pokłonić się Siri Guru Granth Sahib, ale powinni przyjąć Prasad      

(słodki budyń), co jest uznawane za błogosławieństwo. Kolejne modlitwy są 

odmawiane  w krematorium. Podczas kremacji odmawia się wspólną modlitwę 

Ardas. Dwie codzienne modlitwy sikhijskie, Japji i Kirtan Soila, są również 

odmawiane.    Tylko członkowie rodziny biorą udział w kremacji. Zamiast 

opłakiwania śmierci osoby, Sikhizm zaleca oddanie się woli stworzyciela, 

podkreślając, że śmierć to   naturalny proces i możliwość zjednoczenia duszy z 

Bogiem. Rodzina i przyjaciele biorą udział w recytacjach ksiąg trwających do 

dziesięciu dni. Na koniec  najstarszy syn otrzymuje turban na znak, że jest on 

teraz głową rodziny. W Sikhizmie prochy są przekazywane rodzinie i następnie    

są albo rozsypywane na ziemi albo zanurzane lub rozsypywane w płynącej   

wodzie. Wchodząc do  Gurdwary należy zdjąć obuwie i nakryć głowę. Zalecane  

jest przyniesienie żywności,  kwiatów lub ofiary na cele charytatywne, żywność  

nie powinna zawierać jaj, mięsa, ryb ani alkoholu. Dla Sikhów śmierć jest tylko 

etapem na drodze duszy  do Boga. Ponieważ dusza nie umiera, nie należy 

opłakiwać     śmierci Sikha. Należy     się skoncentrować na dobrych czasach 

wyrażaniu miłości w stosunku do zmarłego, a nie na poczuciu smutku i straty. 
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Neopogaństwo 

Jest wiele tradycji pogańskich praktykowanych na Wyspach Brytyjskich i każdy może 

inaczej określać swój system tradycji i przekonań: Druidyzm, Wicca, Neopogaństwo, 

Asatru, Wiedźmy, Droga Bogini, Eko-Pogaństwo i inne. Neopoganie są panteistami, 

politeistami i animistami, uważają Naturę za ubóstwioną i świętą. Z tego powodu  śmierć 

nie jest zakończeniem, ale przejściem. Umierając człowiek rozpoczyna podróż do 

zjednoczenia ze swoimi przodkami. Jako przodek pozostaje on częścią plemienia, 

społeczności lub rodziny, jest obecny w innej formie – jako duch, opowieści, nauczania, 

wspomnienia. Przodkowie są wspominani w codziennych modlitwach, opowieści o nich     

są ciągle opowiadane, ich pamięć jest żywa. Mimo że śmierć jest potężną siłą natury, 

bezlitośnie zmieniającą życia, nie należy się jej obawiać. 

Neopoganie mogą wyrazić życzenie pochówku lub kremacji, większość wybiera jednak 

naturalny pochówek w ziemi, w biodegradowalnej trumnie lub całunie. Mogą także      

chcieć być pochowani z darami grobowymi, np. sakralne ostrze, puchar lub naszyjnik,   

które zostaną dostarczone przez rodzinę lub grupę społeczną. Jeżeli zmarły był członkiem 

grupy razem obchodzącej święta i czczącej bogów, członek tej grupy może pełnić rolę 

kapłana na pogrzebie. Jeżeli neopogański celebrant nie jest dostępny, może go zastąpić 

celebrant międzywyznaniowy lub ta pozycja może pozostać nieobsadzona. Pogrzeby są 

osadzone w społeczności w składają się na nie rozmowy, dzielenie się wspomnieniami, 

dziękczynienie, modlitwy, muzyka i granie na bębnach. Podczas pochówku społeczność 

może zdecydować na zasypanie grobu przy akompaniamencie pieśni, bębnienia lub 

modlitw.   

Pagan Transitions www.pagantransitions.org.uk 
Life Rites 07823 690240 www.liferites.org.uk 

Inne pożyteczne kontakty: 

The British Humanist Association  
 020 7079 3580 może służyć poradą, jeżeli życzą sobie Państwo mieć pogrzeb bez 
żadnej religijnej ceremonii. 

The Interfaith Seminary, (http:/www.interfaithfoundation.org/)  0333 
3321996 organizuje ceremonie dla rodzin o różnych wyznaniach i osób z bardzo      
osobistą duchowością  

The Institute of Civil Funerals (http://www.iocf.org.uk/) 01480 861411,   
pomaga osobom, które chcą mieć niereligijny pogrzeb; mogą one nie praktykować żadnej 
religii, ale nie są humanistami ani ateistami. Niektóre rodziny wolą pogrzeb z 
niesprecyzowaną otoczką religijną, bez odniesień do Boga, konkretnych modlitw, czy 
hymnów.  

Green Fuse 01803 840779 www.greenfuse.co.uk oraz                                                                  
The Fellowship  of Independent Celebrants 02082 421842 www.foic.org.uk 
mogą służyć poradą w zorganizowaniu ceremonii odzwierciedlającej charakter, życie i 
przekonania zmarłego.   5 

Co zrobić najpierw 

Jeśli ktoś umrze w szpitalu 

Personel szpitala skontaktuje się z członkiem rodziny, z reguły kimś z 

najbliższej rodziny lub z przyjacielem—osobą, którą zmarły wymienił w 

formularzu przy przyjęciu do szpitala. Personel szpitala przygotuje ciało 

i z reguły zleci przeniesienie go do szpitalnej kostnicy. Jeśli wszystko jest 

załatwiane szybko, ciało może zostać zabrane z oddziału przez zakład 

pogrzebowy. Zostaną Państwo poproszeni o odebranie rzeczy osobistych.  

Jeśli ktoś umrze w domu  

Jeśli zgon nastąpi w domu, należy jak najszybciej wezwać lekarza rodzin-

nego (GP). Lekarz rodzinny przyjdzie do domu, aby potwierdzić zgon. 

Następnie rodzina może zadzwonić do zakładu pogrzebowego, aby zor-

ganizować odbiór ciała. Jeśli lekarz rodzinny nie jest w stanie pot-

wierdzić zgonu, zawiadomi policję, która poinformuje Koronera i zleci 

przewiezienie ciała do szpitalnej kostnicy. Jeśli nie mają Państwo lekarza 

rodzinnego, powinni Państwo zadzwonić po karetkę.  

W obu przypadkach 

Większość pogrzebów jest organizowana z udziałem zakładu pogrze-

bowego. Będą Państwo musieli zorganizować przewiezienie ciała  przez 

zakład pogrzebowy z kostnicy szpitalnej do ich wielowyznaniowego do-

mu pogrzebowego.  

Przed oficjalnym zarejestrowaniem zgonu lekarz lub doświadczona 

pielęgniarka będą musieli wydać certyfikat potwierdzający przyczynę 

zgonu. W szpitalu robi to zazwyczaj lekarz leczący pacjenta. Jeśli dana 

osoba zmarła bez konsultacji z lekarzem w szpitalu, lekarz rodzinny 

może być w stanie potwierdzić zgon. Jeśli ktoś umiera w domu śmiercią 

nienagłą, lekarz rodzinny z reguły będzie mógły wystawić certyfikat. Le-

karz przekaże Państwu certyfikat w zapieczętowanej kopercie zaadres-

owanej do urzędu stanu cywilnego (Registrar of Births, Deaths and Mar-

riages). Otrzymają Państwo oficjalną informację, w jaki sposób zare-

jestrować zgon.  
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Co się stanie, jeśli lekarz nie jest w stanie 

potwierdzić zgonu?  

Lekarz nie może wydać aktu zgonu, jeśli nie jest pewny przyczyny 

śmierci lub gdy ostatnio nie widział osoby zmarłej, z reguły w ciągu 14 

dni. Jeśli lekarz nie jest w stanie potwierdzić zgonu, musi zgłosić to do 

Koronera. Zgony z przyczyn nienaturalnych, podejrzanych, nagłych i 

zgony osób przebywających w areszcie muszą zostać zgłoszone do 

Koronera. Jeśli zgon nastąpił podczas operacji w szpitalu, również 

zostanie to zgłoszone do Koronera. W każdym przypadku lekarz napisze 

w oficjalnym zawiadomieniu, że zgłosił sprawę do Koronera.  

Jeśli potrzebują Państwo porady biura Koronera w sprawie zgłoszenia 

zgonu, proszę się z nim skontaktować. Adres Państwa lokalnego biura 

Koronera to:   

Leamington  Spa Coroner’s Office 
Newbold Terrace 
Leamington Spa 
CV32 4EL Tel; 01926 415000 
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Judaizm 

W miarę zbliżania się śmierci, rabin może być wezwany w celu odmówienia 

modlitw i recytacji wyznania wiary przy umierającym Żydzie, który nigdy 

nie powinien być pozostawiony sam. Inni obecni Żydzi powinni recytować 

psalmy. Po śmierci recytowane jest wyznanie wiary, „Szema”. Szomer, czyli 

strażnik, pozostanie ze zmarłym od czasu śmierci do pochówku. Po śmierci 

pracownicy służby zdrowia powinni zajmować się ciałem jak najmniej i 

powinno ono pozostać przykryte białą tkaniną. Tradycyjnie dokonuje się 

rytualnego obmycia przed ubraniem w całun, zazwyczaj z białego płótna dla 

podkreślenia równości wszystkich ludzi w obliczu śmierci. Nie zaleca się 

badań pośmiertnych. Wyrazem szacunku dla zmarłego jest możliwie 

najszybszy pochówek, ale nie w szabat ani w inny dzień świąteczny. 

Zwyczajowe są proste trumny drewniane. Trumna pozostaje zamknięta – 

według tradycji jest brakiem szacunku patrzenie na kogoś, kto nie może na 

nas patrzeć. Ceremonia pogrzebowa odbywa się na cmentarzu żydowskim. 

Modlitwy są odmawiane w kaplicy i przy grobie przez męskich żałobników, 

podczas gdy umieszczają oni trumnę w ziemi. „Chesed Szel Emes”, czyli 

ostateczny akt miłości i życzliwości, jest okazywany zmarłemu przez 

żałobników poprzez posypywanie trumny ziemią. 

Tradycyjne słowa pocieszenia są odmawiane po pogrzebie: 

„Abyście byli pocieszeni wśród wszystkich żałobników Syjonu i 

Jerozolimy” lub po hebrajsku sformułowaniem znaczącym: 

„Słowa z serca idą prosto do serca.” 

Są trzy okresy żałoby, podczas których żałobnicy odmawiają modlitwy trzy 

razy dziennie. Podczas pierwszego tygodnia, „Sziwa”, żałobnicy pozostają w 

domu i przyjaciele przychodzą z wizytą, aby okazać szacunek, nie należy 

przynosić kwiatów. Szloszim kończy żałobę po 30 dniach dla wszystkich, 

oprócz dzieci zmarłego, którzy pozostają w żałobie przez rok. Na cmentarzu 

odbywa się ceremonia poświęcenia nagrobka. Odpowiednim uczczeniem 

pamięci są datki na cele charytatywne. Nie należy dawać kwiatów. Na 

pogrzeb należy ubierać się w ciemne kolory. 

Mężczyźni zakrywają głowę jarmułką. 

Zwyczajowo przynosi się kosze z deserami, 

owocami i koszerną żywnością. 
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Islam 

W miarę zbliżania się śmierci członkowie rodziny zbierają się wokół 

umierającego i recytują wersety Koranu. Umierający może wyrazić życzenie 

zwrócenia się w kierunku Mekki (południowy-wschód) i odmawia się 

wyznanie wiary (Szahada). Po śmierci pracownicy służby zdrowia, którzy nie 

są muzułmanami, powinni poprosić o pozwolenie przed dotknięciem ciała. 

Muszą oni założyć jednorazowe rękawiczki. Ciało musi pozostawać  przykryte. 

Nie zaleca się badań pośmiertnych. Muzułmanie są zawsze chowani, najlepiej 

w ciągu 24 godzin. Kobiety nie uczestniczą w pogrzebie. Rytualne mycie ciała 

jest dokonywane przez muzułmanów tej samej płci, co zmarły. Zaleca  się, aby 

co najmniej cztery osoby były obecne do pomocy przy myciu i przenoszeniu 

ciała. Mycie zazwyczaj odbywa się w meczecie, ale można je zorganizować w 

domu pogrzebowym. Imam lokalnego meczetu będzie obecny, aby 

nadzorować mycie i przygotować „Kafan.” Mężczyźni z rodziny zmarłego 

niosą trumnę do meczetu, albo bezpośrednio na cmentarz. Po odmówieniu 

modlitwy pogrzebowej ciało jest składane do głębokiego grobu w kierunku 

Mekki. Niektóre cmentarze pozwalają obecnie na pochówki bez drewnianej 

trumny, aby muzułmanie mogli być chowani tylko w „Kafanie.” W tym celu 

należy wcześniej porozumieć się z lokalnym cmentarzem. Prawo islamskie 

nakazuje rodzinie i przyjaciołom zapewnienie żałobnikom jedzenia przez trzy 

dni. Żałoba może trwać przez 40 dni i kończy się recytacją Koranu i 

posiłkiem. Wierni znajdują pocieszenie w fakcie, że zjednoczą się z 

najbliższymi w zaświatach. 

„Ci, którzy są cierpliwi, na tych czeka ostateczna siedziba. 

Ogrody Edenu, do których wejdą oni, a także sprawiedliwi 

spośród ich ojców, ich żony i ich potomstwo.” Surah Ar-Raid 

13:22-23 

Islam podkreśla prostotę i dlatego kwiaty mogą nie być 

odpowiednie. W razie wątpliwości należy zawsze 

zapytać lokalnego przywódcę religijnego lub rodzinę. 

Jeżeli jest to dopuszczalne, gałązki palmy, inne rośliny 

zielone i pojedyncze kwiaty są układane na grobie. 

 7 

Funkcja Koronera 

Koroner zadecyduje, czy zgon należy dokładniej zbadać; może to być w 

formie badania pośmiertnego lub dochodzenia przyczyny zgonu. 

Badanie pośmiertne 

Badanie pośmiertne to badanie medyczne ciała mające na celu 
dostarczenie więcej informacji na temat przyczyny zgonu. Nie powinno 
ono wpłynąć na planowany termin pogrzebu. Koroner nie musi mieć zgody 
rodziny na badanie i nie mogą się Państwo sprzeciwić przeprowadzeniu 
badania. Powinni jednak Państwo poinformować Koronera o swoich 
przekonaniach religijnych lub kulturowych. Rodzina może być 
reprezentowana w trakcie badania przez lekarza. 
 

Jeżeli w wyniku badania Koroner dojdzie do wniosku, że śmierć nastąpiła z 
przyczyn naturalnych, wystawi on „różowy formularz B” stwierdzający 
przyczynę śmierci, na podstawie którego zgon może być zgłoszony. 

Dochodzenie przyczyny zgonu i 
rozpatrzenie sprawy  
 
Dochodzenie ma na celu stwierdzenie, kim był zmarły oraz jak i kiedy 
nastąpił zgon. Dochodzenie jest przeprowadzane, jeżeli przyczyna zgonu 
jest nieznana lub Koroner uważa, że zgon nastąpił w podejrzanych 
okolicznościach lub w sytuacji ograniczenia wolności. 
 
Rozpatrzenie sprawy jest formalną częścią procesu i ma miejsce pod 
koniec dochodzenia. Rozpatrywany jest materiał dowodowy dotyczący 
okoliczności śmierci. Rozpatrzenie sprawy odbywa się publicznie. 
Niestety może to trochę potrwać. Mogą Państwo poprosić Koronera o 
tymczasowy akt zgonu lub list potwierdzający zgon. Mogą posługiwać się 
Państwo tym śaktem przy załatwianiu zasiłków i ubezpieczenia 
społecznego. 
 
Jeżeli nie ma potrzeby przeprowadzania dalszych badań ciała, Koroner 
może wydać Państwu nakaz pochówku lub zgodę na kremację. Oznacza 
to, że mogą się Państwo zająć organizacją pogrzebu. Po rozpatrzeniu 
sprawy Koroner wyśle świadectwo stwierdzające przyczynę zgonu do 
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W jaki sposób zgłosić zgon  

Zgon musi być zgłoszony do urzędu stanu cywilnego (Registrar of Births, 

Deaths and Marriages). Jeżeli zgon nie został skierowany do Koronera, 

muszą Państwo zgłosić zgon w ciągu pięciu dni. Nie dopełnienie tego 

obowiązku jest wykroczeniem.  Jeżeli zgon został skierowany do Koronera, 

nie może on być zgłoszony do urzędu bez uprzedniej zgody Koronera. 

Możliwe jest zgłoszenie zgonu w dowolnym rejonie, lepiej jednak jest to 
zrobić w urzędzie właściwym dla miejsca zgonu, zwłaszcza jeżeli chcą 
Państwo uniknąć opóźnień w organizacji pogrzebu. Jeżeli zgon miał 
miejsce w domu, należy to zgłosić w urzędzie właściwym dla miejsca 
zamieszkania. Jeżeli zgon miał miejsce w szpitalu lub domu opieki, należy 
to zgłosić w urzędzie właściwym dla tej instytucji. Zawsze zalecamy 
umówienie się na spotkanie w urzędzie, a nie po prostu przyjście bez 
ustalonego terminu. 

Lokalne urzędy stanu cywilnego 
(Registration Offices)  w Warwickshire : 

 
Nuneaton Registration Office 
Riversley Park, Coton Road, Nuneaton CV11 5HA Tel; 03005 550255 
 
Warwick Registration Office  
Shire Hall Warwick CV34 4RR   Tel; 03005 550255 
 
Stratford-Upon-Avon Registration Office 
Winton House, Church Street, Stratford-Upon-Avon CV37 6HB  
03005 550255 
 

Kto może zgłosić zgon ? 

Osoba z rodziny obecna przy zgonie 

Osoba z rodziny obecna przy ostatnim okresie choroby 

Osoba z rodziny mieszkająca w tym samym rejonie, gdzie zgon miał miejsce 

Ktokolwiek obecny przy zgonie 

Właściciel/mieszkaniec lokalu, gdzie zgon miał miesce 

Osoba organizująca pogrzeb, ale nie zakład pogrzebowy  
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Hinduizm 

W miarę zbliżania się śmierci Hindusi podnoszą się na duchu recytacjami ze 

świętych ksiąg i hymnów. Rodzina, która powinna być wtedy obecna, może zwrócić 

się do kapłana o odprawienie rytuałów. Niektórzy preferują leżenie na podłodze a 

rodzina powinna im podać wodę z rzeki Ganges i włożyć do ust liść świętej bazyli. 

Umierający powinien umrzeć recytując imiona Boga. Hindusi wolą umierać w domu. 

Po śmierci rodzina woli umyć ciało sama. Jeżeli rodzina nie jest obecna, pracownicy 

służby zdrowia powinni założyć jednorazowe rękawiczki i zamknąć powieki oraz 

wyprostować kończyny. Biżuteria i symbole religijne powinny pozostać na ciele. 

Hindusi są kremowani (oprócz dzieci poniżej 3 roku życia, które są chowane) jak 

najszybciej po śmierci, zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Tylko ciało umiera, a nie dusza. 

Dusza, która jest prawdziwą reprezentacją osoby, opuszcza ciało w momencie 

śmierci. Według Hinduskiej księgi Bhagavad Gita: 

„Duszy nie można mieczem pociąć, ogień nie może jej spalić, woda nie 

może jej zmoczyć, wiatr nie może jej wysuszyć. Dusza jest wolna, 

nieograniczona, święta, czysta i doskonała. Celem Hindusa jest 

uniknięcie ponownych narodzin (reinkarnacji), tak aby każda dusza 

połączyła się z najwyższą duszą i osiągnięcie mokszy (wyzwolenia).” 

Część ceremonii odbywa się w domu. Kapłan lub nauczyciel recytuje pisma. Główny 

żałobnik, najczęściej najstarszy syn, odprawia rytuały. Żałobnicy obchodzą trumnę 

dookoła, która następnie zostaje zamknięta i zabrana do krematorium, gdzie 

odbywają się modlitwy pogrzebowe. Żałobnicy ubierają się zwyczajnie w proste białe 

ubrania i nic ze sobą nie przynoszą. Goście nie powinni pozdrawiać się z oficjalnymi 

żałobnikami, ale mogą powitać się skinieniem głowy lub współczującym uściskiem. 

Girlandy kwiatów i różne sezonowe substancje zapachowe mogą być umieszczone w 

otwartej trumnie. Goście powinni być w stanie zobaczyć ciało. Żałobnicy i przyjaciele 

wracają do domu zmarłego. Rytuały pogrzebowe są różnorodne, ale często daje się 

dary kapłanom i organizacjom charytatywnym. Dziesięć dni po śmierci ma w domu 

miejsce ceremonia, która ma na celu wyzwolenie duszy, aby mogła ona wstąpić do 

nieba i dotrzeć do siedziby przodków. Rytuały różnią się zależnie od regionu. 

Odwiedzając dom zmarłego, należy przynieść owoce, ale powinno się to sprawdzić 

zawczasu, ponieważ zwyczaje różnią się. 
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Chrześcijaństwo 

W momencie zbliżania się śmierci należy wezwać księdza lub duchownego. 

Wielu Chrześcijan może wyrazić życzenie przyjęcia komunii i odmówienia 

modlitw o przebaczenie i pokutę. Chrześcijanie mogą wyrazić życzenie bycia 

namaszczonymi olejem. Po śmierci modlitwy mogą być odmawiane w domu 

zmarłego. Prawosławni , katolicy i niektórzy anglikanie odprawiają mszę z 

komunią w kościele. Trumna pozostaje otwarta w pogrzebach 

prawosławnych. Pogrzeby protestanckie są zazwyczaj prostsze i ciało nie 

jest widoczne. Nie ma oficjalnego okresu żałoby ani żałobnego stroju. 

Chrześcijanie mogą być pochowani lub skremowani, jednak często tylko 

najbliższa rodzina jest obecna przy pochówku ciała lub prochów. Msza 

pamiątkowa lub dziękczynna może mieć miejsce jakiś czas po pogrzebie. 

Katolicy – pogrzebowe bukiety kwiatów mogą być posyłane do domu 

pogrzebowego lub rodzinnego. Jest w zwyczaju odwiedzanie domu i 

poświęcenie kilku chwil na modlitwę, podczas gdy rodzina czuwa przy 

zmarłym. Podczas mszy zapalenie świeczki za zmarłego przynosi 

pocieszenie rodzinie. 

Protestanci – luteranie, metodyści, prezbiterianie, 

episkopalianie i baptyści. Odpowiednie wyrazy współczucia to wysłanie 

kartki, odwiedziny lub wzięcie udziału w pogrzebie, wysłanie kwiatów, datki 

na cele charytatywne lub przyniesienie potraw do domu rodziny zmarłego. 

Protestanckie ceremonie pogrzebowe koncentrują się na życiu 

pozagrobowym i wspominaniu życia zmarłego. Goście pogrzebowi powinni 

ubrać się z szacunkiem, a niektórzy nadal ubierają się tradycyjnie na 
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Co jest potrzebne do 

zgłoszenia zgonu ? 

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające 

przyczynę zgonu 

- w miarę możliwości karta medyczna 

zmarłego 

- akt urodzenia i małżeństwa zmarłego, 

jeżeli je Państwo posiadają 

- data i miejsce zgonu 

- data i miejsce urodzenia (miasto i 

hrabstwo w przypadku urodzenia w 

Wielkiej Brytanii, kraj w przypadku 

urodzenia za granicą) 

- pełne imię i nazwisko zmarłego (w tym 

poprzednie imiona i nazwiska lub 

nazwisko panieńskie) 

Po zgłoszeniu zgonu  
 

Urzędnik stanu cywilnego (Registrar) 

wyda Państwu zaświadczenie do 

pochówku lub kremacji (zielony 

formularz), o ile nie otrzymali już 

Państwo nakazu pochówku lub zgody 

na kremację od Koronera. 

Dokument ten zezwala na pochówek 

ciała lub na ubieganie się o jego 

kremację.  
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Organizacja pogrzebu 

Większość pogrzebów jest organizowana przez najbliższą rodzinę. Jeżeli zmarły nie 

ma rodziny, ktokolwiek blisko z nim związany może się tym zająć. Wiele osób 

decyduje się na skorzystanie z usług zakładu pogrzebowego – jest to łatwiejsze, 

zwłaszcza w tak stresującym momencie. Zakłady pogrzebowe udzielają także pomocy i 

przydatnych porad. Wiele zakładów pogrzebowych jest otwartych przez 24 godziny, 7 

dni w tygodniu. 

Wybór pogrzebu jest sprawą bardzo osobistą i może się znacznie różnić zależnie od 

wyznania zmarłego. Należy wziąć pod uwagę życzenia zmarłego i jego najbliższej 

rodziny. Niestety wiele osób nie jest w stanie jasno wyobrazić sobie, czego zmarły by 

sobie życzył. Zawsze należy sprawdzić, czy został sporządzony testament, ponieważ 

może on zawierać życzenia zmarłego odnośnie organizacji pogrzebu. Należy mieć jak 

najwięcej informacji przy organizacji pogrzebu, zarówno dla kogoś z rodziny, jak i 

własnego. 

Badania wykazują, że w XXI wieku pogrzeb podlega znacznym zmianom. O ile 

wcześniej był to czas żałoby w wielu religiach, obecnie jest to uczczenie życia osoby 

zmarłej. Wiele pogrzebów skupia się teraz na życiu zmarłego, jak i na stracie. Świętuje 

się wyjątkowość zmarłego, jego charakter i to, jakim był człowiekiem. 

Spersonalizowany pogrzeb pozwala na wyjątkowe uczczenie zmarłej osoby. Większość 

zakładów pogrzebowych z przyjemnością przedyskutuje przygotowania zgodne ze 

wszystkimi religiami i kulturami, bez względu na Państwa osobiste przekonania i 

wiarę. Można wybrać urnę lub trumnę, miejsce, muzykę hymny, tekst czytania lub 

mowy pochwalnej, i wiele innych osobistych elementów. 

 
The National Association of Funeral Directors. 
 618 Warwick Road, Solihull, West Midlands B91 1AA.  
Tel 0121 711 1636 
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Buddyzm 

Dla buddystów śmierć i sam proces umierania jest niezmiernie ważny, w miarę 

możliwości powinno to być otoczone najwyższym szacunkiem i opieką. Buddyzm 

naucza, że ci, którzy jeszcze nie wyzwolili się z ignorancji lub pożądania, odrodzą się 

po śmierci, a pierwsze chwile po odrodzeniu będą zależały od ostatnich świadomych 

momentów przed śmiercią, które z kolei odzwierciedlają sposób, w jaki przeżyli swoje 

życie. Przez całe życie człowiek mówi i robi różne rzeczy: niektóre dobre, niektóre złe, 

niektóre pozytywne, niektóre negatywne. Aby odrodzić się w lepszym stanie, należy 

zachęcić umierającego do skoncentrowania się na rzeczach dobrych i pozytywnych, 

któych dokonali w swoim życiu, a także na inspirujących i pożytecznych naukach 

Buddyzmu. Buddyści zalecają, aby umierając umysł był świadomy i spokojny. W 

miarę zbliżania się śmierci należy zapewnić spokojne i wyciszone otoczenie, 

pozwalające na medytację. Mnich, przewodnik religijny lub inny Buddysta jest 

proszony o recytację  fragmentów pism, np.: 

„Nawet wspaniałe królewskie rydwany zużywają się i to ciało także się 

zużywa. Ale nauki dobroci nie starzeją się, dobroć jest przekazywana 

ludziom dobrym.” 

Po śmierci, oprócz lokalnych zwyczajów i rytuałów poszczególnych szkół Buddyzmu, 

ciałem można rozporządzać zgodnie z życzeniem zmarłego lub rodziny. Należy wziąć 

pod uwagę, że jakaś część świadomości może pozostać w ciele przez jakiś czas po 

śmierci; dość często zdarza się zwracanie się do zmarłego, jakby jeszcze żył, oraz 

wykonywanie medytacji i rytuałów ułatwiających odejście świadomości. Z tego  

powodu Buddyści tybetańscy nie pozwalają na ruszanie ciała przez trzy dni. Pogrzeb i 

rozporządzenie ciałem może się odbyć w dowolnym czasie. Czasami pogrzeb ma 

miejsce dopiero po zebraniu się członków rodziny. W przypadku ważnych osób 

pogrzeb może mieć miejsce nawet rok później. Sam pogrzeb jest pełen godności, 

uczestnicy ubierają się odświętnie i na czarno, o ile lokalne zwyczaje nie stanowią 

inaczej. Pogrzeb jest czasem refleksji i przypomnieniem tymczasowości życia i 

śmierci. Jest to czas pożegnania, prośby o wybaczenie oraz błogosławieństwa i 

życzenia zmarłemu dobrej drogi do innego życia. 
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Bahaizm 

Bahaizm jest niezależną religią światową. Podstawowe zasady zostały ogłoszone 

przez Baha’u’llaha, proroka i założyciela religii, i są to: jedność Boga, jedność 

religii i jedność ludzkości. Obrzędy pogrzebowe są proste i pełne godności. W 

Bahaiźmie nie ma kapłanów; obrzędy i organizacja pogrzebu mogą pozostać w 

gestii rodziny zmarłego, w konsultacji z lokalną społecznością Bahaistów. Każdy 

pogrzeb jest inny. Zmarli nie są balsamowani, ani kremowani. Zgodnie z 

zaleceniami Bahaizmu zmarły powinien zostać pochowany nie dalej niż godzinę 

drogi od miejsca śmierci. W pismach Bahaistycznych nie jest określony czas 

pogrzebu, ale Baha’u’llah powiedział, że „im szybciej pochówek ma 

miejsce, tym bardziej jest on godny i odpowiedni.” Jeżeli w okolicy nie 

ma cmentarza Bahaistycznego, zmarłego można pochować na jakimkolwiek 

cmentarzu. Na nagrobku umieszczany jest symbol Bahaizmu, 

dziewięcioramienna gwiazda z słowem „Baha’i” wpisanym w środku. Jedynym 

elementem wymaganym na pogrzebie Bahaistycznym jest recytacja „Modlitwy za 

Zmarłych” przez tylko jedną osobę przy grobie. Pogrzeb jest radosnym 

wydarzeniem, które czci wyniesienie duszy do następnego świata. Inne zwyczaje 

często przestrzegane przez bahaistów na pogrzebie to: 

Zaleca się ułożenie zmarłego ze stopami w kierunku Qiblih, czyli w kierunku 

Akki i miejsca spoczynku Baha’u’llaha. 

Poza tym jest powiedziane w Kitab-i-Aqdas (Najświętsza Księga), że: 

Ciało powinno być starannie umyte i zawinięte w białą tkaninę, najlepiej jedwab, 

ale może być także bawełna. Mycie ciała było tradycyjnie wykonywane przez 

jedną z osób najbliższych zmarłemu i uważane za wielki honor. Niektórzy ludzie 

nadal to robią, ale zakład pogrzebowy może służyć pomocą. Ciało może być także 

namaszczone olejkiem różanym. 

Trumna powinna być z kwarcu, kamienia lub twardego szlachetnego drewna. 

Metal i miękkie drewno nie powinny być używane. 

Zmarły, o ile ukończył 15 lat, powinien być pochowany z 

Bahaickim pierścieniem pogrzebowym na palcu 

wskazującym z następującym napisem: 

„Przyszedłem od Boga i do Niego powracam, 

uniezależniony od wszystkiego oprócz Niego, 

trzymając się silnie Jego Imienia, 

Miłosiernego, Współczującego.” 
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Warwickshire North (w tym North  
Warwickshire, Nuneaton i Bedworth); 
Baha’i Faith Nuneaton 02476 350268 
Collycroft Methodist  02476 313959 
Evangelical (Bulkington Congregational) 02476 640072 
Gurdwara Dhan Dhan Baba Vadbhag Singh Ji, Bedworth 02476 644401 
Gurdwara Dukh Niwarn Sahib, Bedworth 02476 362193 
Guru Nanak Sikh Gurdwara 02476 386524 
Hindu Gujarati Samaj Nuneaton 02476 735984 
Jireh Baptist Church 02476 347578 
Manor Court Baptist Church 02476 382577 
Nuneaton Jehovah Witness 02476 399339 
Nuneaton Muslim Society 02476 382372 
Nuneaton United Reformed Church  02476 375010 
Our Lady of the Angels Roman Catholic Parish Church 02476 382139 
Quakers Society of Friends 02476 396835 
St. Nicolas Church of England Parish Church 02476 344553 
Shri Guru Teg Bahadar Gurdwara 02476 353442 

Organizacja pogrzebu, ciąg dalszy 

Mogą też Państwo zorganizować pogrzeb według wymagań religii zmarłego. W 
takim przypadku należy skonsultować się z miejscem kultu, do którego 
uczęszczał zmarły, i z lokalnym przywódcą religijnym. Poniżej znajdą Państwo 
przydatne sugestie. Lista ta nie zawiera wszystkich organizacji, ale są w niej 

główne dane kontaktowe społeczności religijnych w Warwickshire.  
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South Warwickshire  
(w tym Warwick District i Stratford-upon-
Avon); 
Abbey Hill United Reformed Kenilworth 02476 672752 
Ahmadiyya Muslim Association 01926 882752 
Babe Ke Gurdwara Leamington Spa 01926 863131 
Baha’i Faith 01926 817291 
Collegiate Church of St Mary, Warwick 01926 403940 
Catholic Church of St Mary, Warwick 01926 492913  
Dale Street Methodist Church 01926 426084 
Emmanuel Evangelical Church 01926 424584 
Forrest Hermitage Buddhist Hermitage 01926 624564 
Holy Trinity Church Stratford-upon-Avon 01789 266316 
Jehovah’s Witness 01926 882242  
Masjid & Muslim Community Centre 01926 429100 
Our Lady of Peace and Blessed Robert Stratford-upon Avon 01789 292439 
Quakers Society of Friends 01789 299950 
Saint Andrews Church Stratford-upon Avon 01789 293381 
St Gregory the Great Stratford-upon Avon 01789 292439 
St. Mary’s Parish Church of England Church 01926 424016 
St. Nicholas Church of Warwick 01926 419905 
St. Peter Apostle Roman Catholic Church 01926 423824 
Sikh Gurdwara Sahib Warwick 01926 424297 
Shree Krishna Mandir, Leamington Spa 01926 429100 
Stratford Baptist Church 01789  414205 
 
 
 

Rugby; 
Baha’i (Southam) 01926 817291 
Bilton Evangelical 01788 817326 
English Martyrs Roman Catholic Parish Church 01788 565016 
Guru Nanak Gurdwara 01788 333396 
Jehovah’s Witnesses 01788 541374 
St Andrews Church Of England Parish 
Church 01788 565609 
The Hindu Mandir Rugby 01788 565105 
Quakers Rugby 01788 576854 
Rugby Baptist 01788  570410 
Rugby Masjid Mosque 01788 543680 
Rugby Methodist 01788 579068 
United Reformed 01788 535201 
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Duchowość i religia 

Duchowość oznacza rzeczy ważne dla człowieka, skąd czerpie on swoją 

energię. 

Religia to wiara, filozofia, sposób postrzegania życia. 

Kultura obejmuje tradycje i rytuały, sposób życia, niekoniecznie wynikające 

z wiary religijnej. 

Praktyki religijne odgrywają dużą rolę w tym, jak chcemy być traktowani w 

naszych ostatnich dniach i w chwili śmierci. 

Współczucie jest naturalnym odczuciem każdego człowieka, niezależnie od 

wiary czy religii. 

Matka Teresa określiła współczucie jako „Miłość w działaniu”. 

„Miłość i współczucie jest koniecznością, a nie luksusem. Bez 

nich ludzkość nie przetrwa.” – Dalai Lama 

Niniejszym przedstawiamy najczęstsze praktyki religijne. 
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Jak wystąpić o otrzymanie zasiłku 

pogrzebowego 

Nie muszą występować Państwo o każdy zasiłek oddzielnie. Aby 

otrzymać zasiłek, prosimy o kontakt ze służbą pogrzebową 

(DWP Bereavement Service) pod numerem 

telefonu 08456060265 lub ściągnięcie 

formularza BB1 ze strony www.gov.uk/

bereavement-allowance/how-to-claim. 

Zwracamy uwagę, że wysokość zasiłków jest podana zgodnie ze stanem 

na styczeń 2014 roku i może się zmienić. 

 

 

 

 

 

Tell Us Once (powiedz nam tylko raz) pozwala na 

poinformowanie o zgonie  większości organizacji administracyjnych w 

tym samym czasie. Jest to zorganizowane przez Państwa lokalną radę. W 

momencie zgłoszenia śmierci Registrar zaoferuje spotkanie w ramach 

systemu Tell Us Once lub dostarczy numer referencyjny, który może być 

wykorzystany w tym samym celu przez telefon lub przez internet 

https://death-tellusonce.direct.gov.uk/

Death/Enrich/Recover.  

Ten system oblicza ostateczne opłaty zasiłków i emerytury, anuluje 

paszport, usuwa nazwisko z listy wyborców, reguluje sprawy związane z 

podatkiem lokalnym (Council Tax), podatkiem dochodowym (Income 

Tax) i ubezpieczeniem społecznym (National Insurance). 
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Inne wyznania w Warwickshire 
Jewish Synagogue Coventry 02476 677027 
 

Organizacja pogrzebu bez pomocy zakładu 

pogrzebowego 

Mogą Państwo zorganizować pogrzeb bez pomocy zakładu pogrzebowego, w 
celu uzyskania porady mogą się Państwo skontaktować w wydziałem 
cmentarzy i krematoriów lokalnego samorządu. Pogrzeb zorganizowany bez 
pomocy zakładu pogrzebowego może być tańszy, ale wymaga od Państwa 
więcej wysiłku.  
The Natural Death Centre, (http://naturaldeath.org.uk/). 
01962 712690 poradzi, jak zorganizować własny pogrzeb lub kremację 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
North Warwickshire; 
Nuneaton Cemeteries Officer, (Nuneaton and Bedworth Borough  Council) 
02476 376357. 
Heart of England Crematorium 02476 350646 

 
South Warwickshire; 
Bereavement Officer, Warwickshire District Council, Oakley Wood         
Cemetery and Crematorium 01926 651418 
Sun Rising, Natural Burial Ground and  Nature Reserve 01295 688488.   
 

Rugby; 
Rugby Borough Council Cemeteries Officer 01788 533715 
Heart of England Crematorium 02476 350646 or 
Oakley Wood Cemetery and Crematorium 01926 651418 
Rainsbrook Cemetery and Crematorium. Kontakt z RBC 01788 533715 
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Naturalny, zielony i etyczny pogrzeb 

 
Zalesione miejsca pochówku stają się coraz popularniejsze wśród osób poszukujących 

alternatywy dla tradycyjnych cmentarzy. 

Naturalne, zielone lub zalesione miejsca pochówku oferują pochówek ciała lub 

prochów w naturalnym otoczeniu, np. wśród łąk, lasu lub pastwisk. Jako spokojne i 

piękna miejsca spoczynku koncentrują się one na zachowaniu piękna środowiska 

naturalnego i propagowaniu dzikiej przyrody i kwiatów. Niektóre pozwalają na 

naturalne obiekty pamiątkowe, np. posadzenie drzewa lub postawienie prostej tablicy 

zamiast tradycyjnego nagrobka. 

Wschodzące Słońce (Sun Rising) jest bardzo wieloreligijne i stanowi część ruchu 

miejsc pochówku w naturalnych terenach leśnych i zielonych w Wielkiej Brytanii. 

Zlokalizowane w południowej części Warwickshire staje się ono rezerwatem przyrody 

z obszarami dzikich łąk i naturalnych lasów. Oferuje etyczne i dostępne rodzaje 

pochówku, które mogą być tradycyjne lub bardzo osobiste, według różnych tradycji 

religijnych lub niereligijne, przy pomocy lub bez udziału zakładu pogrzebowego. 

Sun Rising, Natural Burial Ground and Nature Reserve   
01295 688488.   
 
Coraz więcej ludzi wybiera także trumny bardziej przyjazne dla środowiska, wykonane 

z materiałów pozyskanych ze środków odnawialnych; Brytyjska wełna, naturalna 

trzcina, wiklina lub witki brzozowe są coraz częściej używane.  
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Zasiłek pogrzebowy (Bereavement Benefit). 
Mogą być Państwo uprawnieni do zasiłku pogrzebowego, jeżeli Państwo, Państwa 

mąż, żona lub partner cywilny opłacali ubezpieczenie społeczne. Zasiłek ten to 

jednorazowa i wolna od podatku suma w wysokości 2000 funtów. Mogą być 

Państwo także uprawnieni do następujących zasiłków: 

Dodatek pogrzebowy (Bereavement Allowance) 

Dodatek dla owdowiałego rodzica (Widowed Parent’s 

Allowance) 

Dodatek dla Opiekuna (Guardian’s Allowance) 

Renta Wojskowa (War Widow Pension) 

Dodatek pogrzebowy 

Mogą być Państwo uprawnieni do dodatku pogrzebowego, jeżeli stracili Państwo 

męża, żonę lub partnera cywilnego i ukończyli Państwo 45 lat, ale nie osiągnęli 

jeszcze wieku emerytalnego. Ten dodatek jest Państwu wypłacany przez nie więcej 

niż 52 tygodni. Otrzymywana przez Państwa suma zależy od całości wpłat na 

ubezpieczenie społeczne dokonanych przez Państwa partnera i będzie wynosić 

pomiędzy 32,49 funtów a 108,30 funtów tygodniowo. 

Dodatek dla owdowiałego rodzica 

Jeżeli stracili Państwo partnera, a nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego i mają na 

utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, mogą wystąpić Państwo o ten dodatek. Suma 

zależy od całości wpłat na ubezpieczenie społeczne dokonanych przez Państwa 

partnera i może maksymalnie wynosić 108,30 funtów tygodniowo. Kobieta może 

wystąpić o ten dodatek także, jeżeli jest w ciąży w momencie śmierci partnera. 

Dodatek dla Opiekuna 

Mogą Państwo otrzymać dodatek dla opiekuna, jeżeli wychowują Państwo dziecko, 

którego oboje rodzice zmarli. Mogą Państwo wystąpić o ten dodatek nawet, jeżeli 

jedno z rodziców nadal żyje. Wysokość dodatku wynosi 15,90 funtów tygodniowo. 

Renta Wojskowa 

Renta Wojskowa jest Państwu wypłacana, jeżeli Państwa mąż, żona lub partner 

cywilny zmarł w rezultacie służby w wojsku (Her Majesty’s Armed Forces) lub w 

czasie wojny. Wysokość renty jest bardzo zróżnicowana i zależy od stopnia 

wojskowego.  
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Opłata za pogrzeb i zasiłek pogrzebowy 

Pogrzeb może być kosztowny. Proszę sprawdzić, czy zmarły dokonał zawczasu 

przygotowań związanych z opłatą za pogrzeb. Nie należy podejmować decyzji 

odnośnie organizacji pogrzebu bez upewnienia się, jak zostaną pokryte wynikające 

z tego koszty. Jeżeli nikt nie jest w stanie lub nie chce płacić, czasami władze 

lokalne mogą być w stanie pomóc. Po śmierci rachunek bankowy zmarłego zostaje 

zablokowany, o ile nie jest to rachunek wspólny. Mogą jednak być Państwo w stanie 

wykorzystać część oszczędności zmarłego na dokonanie opłat, nawet jeżeli 

rachunek jest zablokowany, ale będą musieli Państwo przedstawić w banku 

świadectwo zgonu. Należy także sprawdzić dokumentację osobistego lub 

pracowniczego ubezpieczenia emerytalnego, a także ubezpieczenia na życie, 

ponieważ mogą one zawierać klauzule związane z pokryciem kosztów pogrzebu. 

Wiele przygotowań pogrzebowych jest zarejestrowanych w urzędzie planowania 

pogrzebowego (Funeral Planning Authority), który reguluje te sprawy. 

Mogą oni Państwu pomóc w odszukaniu ustalonych wcześniej opłat za 

pogrzeb; można się z nimi skontaktować pod numerem telefonu 

0845601619 lub emailem info@funeralplanningauthority.co.uk 

Urząd Identyfikacji Emerytur (Pension Tracing Service) 
może okazać się pomocny. Można się z nimi skontaktować pod numerem telefonu 

08456002537 lub telefonu tekstowego 08453000169 dla z 

trudnościami w mówieniu lub słyszeniu, a także na stronie www.gov.uk/find-lost-

pension. 

Opłaty pogrzebowe 

Jeżeli mają Państwo niskie dochody i muszą zająć się organizacją pogrzebu, mogą 

otrzymać Państwo pomoc w pokryciu związanych z tym kosztów, zwłaszcza jeżeli 

otrzymują Państwo jakiekolwiek zasiłki. Poza kosztami pochówku lub kremacji, 

świadectwa zgonu i transportu mogą się Państwo starać o otrzymanie sumy do 

wysokości 700 funtów na pokrycie kosztów pogrzebowych, trumny i kwiatów. W 

celu wystąpienia o otrzymanie tej pomocy prosimy o kontakt z  

DWP Bereavement Service on 0845 606 0265 

or  

www.gov.uk/browse/benefits 
 

 15 

Decyzja o kremacji lub pochówku 

Decyzja zazwyczaj należy do wykonawcy testamentu lub najbliższej rodziny. Powinni 

Państwo sprawdzić testament, czy zmarły pozostawił jakiekolwiek instrukcje w tym 

zakresie. Zakład pogrzebowy doradzi, gdzie ciało powinno pozostać do pogrzebu.  

Kremacja 

Kremacja nie może mieć miejsca, dopóki przyczyna śmierci nie została definitywnie 

określona. Wymagane są następujące dokumenty: 

 podanie a kremację podpisane przez osobę z najbliższej rodziny lub wykonawcę 

testamentu oraz 

 - 2 certyfikaty kremacji (Cremation Certificate) – jeden podpisany przez 

lekarza, który leczył zmarłego, drugi przez lekarza niezwiązanego z leczeniem. 

Za certyfikaty należy zapłacić 

Lub 

 - formularz kremacji podpisany przez Koronera, jeżeli śmierć była przedmiotem 

dochodzenia. Formularz jest bezpłatny 

 

Rozporządzenie prochami 

Prochy mogą być rozsypane lub pochowane w Krematorium. Mogą także być 

pochowane na cmentarzu podczas krótkiej ceremonii. Mogą też Państwo po prostu 

zdecydować się na trzymanie ich w domu. Prochy mogą być rozsypane gdziekolwiek, 

ale należy poprosić o pozwolenie właściciela terenu prywatnego. Prawo brytyjskie 

pozwala na wywóz prochów za granicę, ale wiele krajów ma obostrzenia odnośnie ich 

wwozu i dlatego należy to sprawdzić przed podróżą. 

Pochówek 

Pochówek wymaga świadectwa zgonu od lekarza i świadectwa pochówku z urzędu 

stanu cywilnego (Registrar). Należy sprawdzić testament, czy zmarły zorganizował 

miejsce pochówku. Większość cmentarzy jest własnością władz lokalnych i nie mają 

ograniczeń religijnych odnośnie pogrzebu. Niektóre wyznaczają rejony dla 

poszczególnych religii. Większość cmentarzy pozwala na przeprowadzenie większości 

rodzajów ceremonii. 

Nagrobki 

Cmentarze ustanawiają ograniczenia dotyczące wielkości i rodzaju nagrobków, więc 
należy to sprawdzić przed złożeniem zamówienia.  
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Śmierć za granicą 

Jeżeli ktoś umrze za granicą, powinni Państwo zarejestrować śmierć 

zgodnie z przepisami danego kraju i otrzymać świadectwo zgonu. Jeżeli 

nie ma wystarczających informacji dotyczących śmierci, a ciało jest 

sprowadzane do Wielkiej Brytanii, należy zgłosić zgon do Koronera. 

Mogą Państwo zorganizować pogrzeb i pochówek lub kremację za 

granicą; w takim przypadku muszą się Państwo skontaktować z 

Brytyjskim konsulem w danym kraju. 

Zakład pogrzebowy doradzi, w jaki sposób zorganizować sprowadzenie 

zwłok do Wielkiej Brytanii. Będą Państwo potrzebowali akt zgonu lub 

formalne pozwolenie z kraju, gdzie nastąpił zgon. 

Pochówek 

Dodatkowo będą Państwo potrzebowali poświadczone tłumaczenie 

zagranicznego świadectwa zgonu oraz certyfikat o braku wymagania 

rejestracji śmierci (certificate of no liability to register the death) z 

urzędu stanu cywilnego w Wielkiej Brytanii (Registrar), albo świadectwo 

zgonu i certyfikat Koronera nakazujący pochówek. 

Kremacja 

W dodatku do powyższych dokumentów będą Państwo potrzebowali 

nakaz kremacji wystawiony przez lokalnego Koronera.  
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Poronienie i urodzenie martwego dziecka 

Poronienie 

Poronienie to utrata dziecka przed 24 tygodniem ciąży. Nie jest 

wymagane zgłoszenie, ale jeżeli dziecko żyje nawet przez chwilę, należy 

zgłosić jego poród i śmierć. Patrz śmierć noworodkowa i okołoporodowa. 

Urodzenie martwego dziecka 

Jest to poród po 24 tygodniu ciąży, jeżeli dziecko urodziło się martwe. 

Lekarz lub położna poświadczą śmierć. Rodzice muszą przedstawić 

zaświadczenie do urzędu stanu cywilnego (Registrar). Wiele zakładów 

pogrzebowych, cmentarzy i krematoriów nie pobiera opłat za 

zorganizowanie pogrzebu martwo urodzonego dziecka, za pochówek lub 

kremację. Inne opłaty, np. za trumnę, transport i kapłana są jednak 

naliczane. 

Śmierć noworodkowa i okołoporodowa 

Śmierć noworodkowa ma miejsce, jeżeli dziecko przeżyło 28 dni od 

urodzenia. Śmierć okołoporodowa ma miejsce, jeżeli dziecko urodziło się 

po 24 tygodniu ciąży, ale umrze w ciągu pierwszych 7 dni od urodzenia. W 

obu przypadkach zarówno narodziny, jak i śmierć, muszą być 

zarejestrowane. Narodziny są rejestrowane w normalny sposób. Śmierć 

jest rejestrowana poprzez przedstawienie zaświadczenia medycznego w 

urzędzie stanu cywilnego (Registrar) w ciągu 5 dni. 

Należy zwrócić uwagę, że rodzice mogą być uprawnieni do pobierania 

niektórych zasiłków do 8 tygodni po śmierci dziecka. Kremacja dziecka 

nie zawsze jest możliwa z powodu ograniczonej ilości prochów.  


