
POCHÓWKI  DZIECI  MARTWO  URODZONYCH

MOPS w Lubinie składa serdeczne podziękowania Urzędowi Miejskiemu Wrocławia
za umożliwienie korzystania z doświadczeń i materiałów opracowanych

przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Lubin, styczeń 2020 r.



Definicje  i  umocowanie  prawne

Poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu,
który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, 

tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli,
jeśli nastąpiło przed upływem 22 tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni).

Urodzeniem martwym określa się całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki 
płodu, jeśli nastąpiło po upływie 22 tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub 

wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność 
serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych,
bez względu na czas trwania ciąży. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.



PROCEDURA  POCHÓWKU
„DZIECKA  MARTWO  URODZONEGO”

W  GMINIE  MIEJSKIEJ  LUBIN

Procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.

Celem procedury jest
pochówek dziecka martwo urodzonego
z zachowaniem szacunku, godności i czci

należnych ciału ludzkiemu.



REALIZATORZY  PROCEDURY
POCHÓWKU „DZIECKA  MARTWO  URODZONEGO”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Szpital 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o./Dział Cmentarzy Komunalnych



SCHEMAT  PROCEDURY
POCHÓWKU  „DZIECKA  MARTWO  URODZONEGO”

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Szpital

Dział Cmentarzy 
Komunalnych

Urząd Miejski



REALIZACJA  PROCEDURY
POCHÓWKU  „DZIECKA  MARTWO  URODZONEGO”

Szpital   
informuje MOPS 

o konieczności odbioru       
zwłok 

(szczątków/tkanek) 
„dzieci martwo 

urodzonych” i wystawia 
stosowne zaświadczenie.

MOPS
wystawia odpowiednie 

zlecenie dla Zakładu 
Pogrzebowego .

Zakład 
Pogrzebowy 
przewozi zwłoki 

(szczątki/tkanki) „dzieci 
martwo urodzonych”

do krematorium, gdzie 
zostają spopielone

i do czasu pochówku są 
przechowywane

w urnie.

MOPS                     
w porozumieniu               

z Działem Cmentarzy 
Komunalnych ustala 

termin pochówku             
i dokonuje pochówku.



POCHÓWKI  DZIECI  MARTWO  URODZONYCH

W Lubinie uroczyste pochówki organizowane są 2 razy w roku.



GRÓB  DZIECI  MARTWO  URODZONYCH

Zbiorowy grób „dzieci martwo urodzonych” znajduje się na Cmentarzu Komunalnym
w Lubinie, ul. Cmentarna 2, kwatera „A”.

Dział Cmentarzy Komunalnych współpracuje z MOPS
w organizacji i przeprowadzaniu pochówków oraz sprawuje opiekę nad zbiorowym 

grobem „dzieci martwo urodzonych”.



Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w  Lubinie


