
 

 

 

Rejestracja zgonu w okręgu 

Glasgow and Clyde w okresie  
pandemii COVID-19 

(Registering a death in Glasgow and Clyde during the COVID-19 Pandemic – Polish) 



Zmiany w procesie rejestracji zgonów w trakcie trwania pandemii COVID-19  
Pragniemy złożyć Państwu najszczersze wyrazy ubolewania w tych trudnych 
chwilach.  

W związku z pandemią choroby COVID-19 (koronawirus) zobowiązani jesteśmy 
wprowadzić zmiany dotyczące procesu rejestrowania zgonów w Szkocji. Niniejsza 
ulotka wyjaśnia zasady obowiązujące w chwili obecnej w okręgu Glasgow and Clyde. 
Mamy nadzieję, że mimo tak trudnej sytuacji, zawarte w niej informacje okażą się 
pomocne.  

Jak zarejestrować zgon w trakcie trwania pandemii COVID-19 
Osobiste wizyty w urzędzie stanu cywilnego (USC) zostały zawieszone do 
odwołania. Zgon można jednak zarejestrować zdalnie. Nie wymaga się odebrania 
świadectwa zgonu ze szpitala lub od lekarza. Nie trzeba również osobiście stawić się 
w urzędzie stanu cywilnego, aby zarejestrować zgon.  

• Informacje zostaną przesłane elektronicznie i rejestracji można dokonać 
przez telefon 

• Lekarz wypełni medyczną kartę zgonu [Medical Certificate of Cause of Death] 
(często nazywaną ‘świadectwem zgonu’) 

• Lekarz zapewni, aby kartę zeskanowano i przesłano mailem bezpośrednio do 
wskazanego przez Państwa urzędu stanu cywilnego  

• Oryginał karty zostanie przesłany przez lekarza na adres urzędu stanu 
cywilnego 

• Państwowa służba zdrowia NHS Greater Glasgow and Clyde prześle Państwu 
kopię karty na adres mailowy 

• Po otrzymaniu zeskanowanej kopi karty zgonu, kierownik USC skontaktuje 
się z Państwem, aby ustalić termin rozmowy telefonicznej w celu dokonania 
rejestracji zgonu 

 

Dalsze informacje na temat tego etapu można uzyskać na stronie: 
www.nrscotland.gov.uk 

http://www.nrscotland.gov.uk/


Jakich informacji o zmarłym trzeba będzie przekazać kierownikowi USC 

• Pełne imię i nazwisko, stały adres zamieszkania i zawód zmarłego  

• Imiona i nazwiska rodziców zmarłego i ich zawody  

• Nazwisko i adres lekarza pierwszego kontaktu, u którego zmarły był 
zarejestrowany 

• Dane dotyczące urodzin zmarłego, związków małżeńskich lub partnerskich, o 
ile są one znane. Jeśli miały one miejsce w Szkocji, kierownik USC może 
wyszukać te szczegóły w bazie systemu rodzin szkockich [Scottish Family 
History System]. Jeśli jednak istotne wydarzenia nastąpiły poza Szkocją, 
kierownik USC może poprosić Państwa o przesłanie elektronicznej kopii 
świadectw (np. skan lub fotografia), o ile to możliwe. 

Po zakończeniu rejestracji kierownik USC: 

• Prześle mailem elektroniczną kopię formularza 14 (świadectwo rejestracji 
zgonu) bezpośrednio do wskazanego przez Państwa zakładu pogrzebowego  

• Prześle pocztą papierową kopię formularza 14 (świadectwo rejestracji zgonu) 
bezpośrednio do wskazanego przez Państwa zakładu pogrzebowego  

• Wyśle Państwu pocztą skrócony odpis aktu zgonu (bezpłatnie)  

• Wyśle Państwu pocztą pełny odpis aktu zgonu, na życzenie (za opłatą) 

Weryfikacja medycznych kart zgonu  

W celu zapewnienia jakości i poprawności medycznych kart zgonu, Służby ds. 
Weryfikacji Rejestracji Zgonów [Death Certification Review Service], prowadzone 
przez służbę zdrowia NHS Scotland, przeprowadzają zwykle wyrywkowe przeglądy 
wystawionych kart zgonu. Karty wybierane są losowo w trakcie rejestracji, co 
niekiedy wydłuża ten proces. 

Na czas trwania pandemii COVID-19, proces weryfikacji został zawieszony. 

Zintegrowana usługa przekazywania informacji [Tell Us Once Service] 

Opcja zintegrowanej usługi pozwoli Państwu za jednym razem poinformować o 
zgonie różne krajowe i rejonowe urzędy państwowe, np. w celu załatwienia spraw 
dotyczących zasiłków zmarłego, emerytury, paszportu, prawa jazdy czy też 
zezwolenia do parkowania dla niepełnosprawnych. Odbywa się to zwykle w ramach 
procesu rejestracji zgonu. W okresie trwania pandemii COVID-19, kierownik USC 
wyda Państwu numer, który pozwoli Państwu zakończyć ten etap w domu przez 
telefon lub internet.  



Informacje na temat porad i wsparcia  
Aby uzyskać informacje na temat procesu rejestracji zgonów w rejonie Glasgow and Clyde, 
należy skontaktować się z urzędem stanu cywilnego właściwej rady miasta.  

Glasgow City www.glasgow.gov.uk 
0141 287 7677 

East Dunbartonshire www.eastdunbarton.gov.uk  
0300 123 4510 

West Dunbartonshire www.west-dunbarton.gov.uk  
01389 738 351 

Inverclyde www.inverclyde.gov.uk  
01475 714 250 

East Renfrewshire www.eastrenfrewshire.gov.uk  
0141 577 3004 

Renfrewshire www.renfrewshire.gov.uk  
0300 300 0310 

Państwowy Rejestr Szkocji [National Records of Scotland (NRS)] 
Rejestr NRS to departament rządu szkockiego odpowiedzialny za ustalenia dotyczące 
rejestracji zgonów w Szkocji. Aby uzyskać informacje na temat urzędów stanu cywilnego, 
osoby mieszkające poza rejonem NHSGGC powinny skontaktować się z Rejestrem NRS na 
stronie www.nrscotland.gov.uk. 

Pomoc dla rodzin osób zmarłych w rejonie NHSGGC  
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/ bereavement-
services/bereavement/ 

NHS Inform: pomoc dla osób pogrążonych w żalu po zmarłym 
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/ death-and-
bereavement/coping-with-grief 

Infolinia i materiały piśmienne organizacji Cruse Bereavement Care Scotland 
0845 600 2227 
Poniedziałek – czwartek 10:00-20:00, piątek 10:00 – 16:00 
www.crusescotland.org.uk/support/leaflets 
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