Z-12
INFORMACJA

do wniosku o zasiłek pogrzebowy
Wypełnij ten wniosek, jeśli ubiegasz się o zasiłek pogrzebowy.
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu:
qq osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
qq osoby ubezpieczonej, w tym ubezpieczonej z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku
w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, w tym
członka rodziny takiej osoby,
qq osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego,
przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,
qq osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do
jej uzyskania i pobierania,
qq cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne,
qq osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, w tym członka rodziny
takiej osoby – jeśli członek rodziny spełnia warunki do uzyskania renty rodzinnej,
qq osoby, która pobierała rentę socjalną,
qq osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
qq osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
w tym członka rodziny takiej osoby,
qq osoby, która miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, w tym członka
rodziny takiej osoby,
qq osoby, która miała ustalone prawo do emerytury pomostowej, w tym członka rodziny takiej osoby.
2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje, również, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu jako:
qq pracodawca,
qq dom pomocy społecznej,
qq gmina,
qq powiat,
qq osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Kogo uznajemy za członka rodziny
qq
qq
qq
qq
qq
qq
qq
qq

małżonka,
rodziców, ojczyma, macochę oraz rodziców adopcyjnych,
dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci adoptowane i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione powyżej,
rodzeństwo,
dziadków,
wnuków,
osoby, nad którymi sąd ustanowił opiekę prawną.

Wysokość zasiłku pogrzebowego
1. Jeśli poniosłeś koszty pogrzebu jako członek rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci w wysokości
4000 zł.
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2. Jeśli poniosłeś koszty pogrzebu jako inna osoba niż członek rodziny (np. jesteś sąsiadem, znajomym, ciotką
lub wujem osoby zmarłej) albo jako:
qq pracodawca,
qq dom pomocy społecznej,
qq gmina,
qq powiat,
qq osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego
zasiłek przysługuje Ci w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.
3. Jeśli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy podzielimy pomiędzy
te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot
ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.
Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, a Ty poniosłeś jako
członek rodziny część jego kosztów, zasiłek przysługuje Ci w wysokości 4000 zł.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek wraz z dokumentami złóż w dowolnej placówce ZUS:
osobiście,
przez osobę upoważnioną,
pocztą,
elektronicznie przez PUE ZUS.

qq
qq
qq
qq

Jeśli złożysz wniosek elektronicznie przez PUE ZUS, pozostałe dokumenty złóż w ZUS osobiście, przez osobę
upoważnioną lub wyślij pocztą.
Jeśli pokryłeś koszty pogrzebu członka rodziny, do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego możesz
upoważnić zakład pogrzebowy, który organizował pogrzeb. W takim przypadku, zgodnie z Twoją dyspozycją,
ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Wymagane dokumenty
qq wniosek o zasiłek pogrzebowy,
qq skrócony odpis aktu zgonu, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się
qq
qq
qq

qq

qq

martwe, albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu: jeśli oryginały rachunków złożyłeś w banku – kopie
tych rachunków (bank musi potwierdzić, że są zgodne z oryginałem),
dokument, który potwierdza Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport),
dokument, który potwierdza Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócony odpis
aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie
zastępczej – jeśli ubiegasz się o zasiłek pogrzebowy po członku rodziny,
zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) osoby zmarłej, albo zaświadczenie Twojego płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli tytułem do zasiłku pogrzebowego jest
podleganie tym ubezpieczeniom osoby zmarłej lub Twoje. (Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek
jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią
współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby),
jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagamy
dodatkowo zaświadczenia właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów
pogrzebu oraz rachunki poniesionych przez Ciebie kosztów pogrzebu.
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Ważne! Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko raz po tej samej osobie zmarłej.
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeśli nie zgłosisz wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy
od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
Jeżeli nie mogłeś złożyć wniosku w tym terminie, z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania
osoby zmarłej, albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od Ciebie, prawo do zasiłku pogrzebowego
wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Aby udokumentować te okoliczności powinieneś złożyć
zaświadczenie z Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument, który potwierdza zaistnienie
okoliczności lub przyczyny uniemożliwiającej wcześniejsze złożenie wniosku.

Podstawa prawna
Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów:
qq art. 77–81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
qq art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
qq art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych,
qq art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
qq art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
qq art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
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