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Senat na 39. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. – po przeprowadzonym drugim 

czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 maja 2017 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wniosek zawarty w pkt I zestawienia wniosków i wnoszą o odrzucenie 

projektu ustawy. 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

 

I. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek 

KU, 

KRPSS 

poparty przez 

połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1–6 należy głosować łącznie. 

 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o zmianie ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

2)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 887, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu.”; 

2) tytuł działu V otrzymuje brzmienie: 

„Zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu”; 

3) w art. 77: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy 

przysługuje w razie śmierci: 

 Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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1) ubezpieczonego; 

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę; 

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa 

do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej 

uzyskania i pobierania; 

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Zasiłek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy 

przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po 

ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie 

pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia 

rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. 

4. Zasiłek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy 

przysługuje tylko z jednego tytułu.”, 

c) dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu: 

„5. Zasiłek pośmiertny przysługuje w wysokości 6 000 

zł osobie, która pokryła koszty pogrzebu i która w dniu 

śmierci osoby, o której mowa w ust. 1 i 3, prowadziła z nią 

wspólne gospodarstwo domowe.  

6. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 

4 000 zł osobie, która pokryła koszty pogrzebu i która w dniu 

śmierci osoby, o której mowa w ust. 1 i 3, nie prowadziła 

z nią wspólnego gospodarstwa domowego. 

7. Organ rentowy wypłaca zasiłek pośmiertny albo 

zasiłek pogrzebowy osobie, która jest członkiem rodziny 

osoby zmarłej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 na podstawie 

przedłożonego skróconego aktu zgonu albo odpisu 

skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe 

oraz oświadczenia: 

1) że jest członkiem rodziny w rozumieniu ustawy; 

2) o sprawieniu pogrzebu; 

3) o prowadzeniu lub nieprowadzeniu wspólnego 

gospodarstwa domowego z osobą zmarłą.  
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8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, mając na względzie 

zapewnienie należytego udokumentowania uprawnień oraz 

prawidłowego i sprawnego przebiegu postępowania 

w sprawach o przyznanie i wypłaty zasiłku pośmiertnego 

i pogrzebowego oraz zwrotu kosztów pogrzebu.”; 

4) w art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną 

osobę niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4 przysługuje jej zwrot 

kosztów pogrzebu. 

2. Zwrot kosztów pogrzebu przysługuje również 

pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, 

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli 

pokryły koszty pogrzebu. 

3. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż 

jedną osobę lub podmiot, o którym mowa w ust. 2, zwrot kosztów 

pogrzebu ulega podziałowi między te osoby lub podmioty, 

proporcjonalnie do poniesionych kosztów.”; 

5) art. 79 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 79. 1. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną 

osobę niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4, pracodawcę, dom 

pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub 

związku wyznaniowego, zwrot kosztów pogrzebu przysługuje 

w wysokości udokumentowanych kosztów, nie wyższej jednak niż 

określona w art. 77 ust. 6. 

2. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, 

organizacji politycznej lub społecznej, lecz osoby, o których 

mowa w art. 77 ust. 1 pkt 4, poniosły również część jego kosztów, 

przysługuje im zasiłek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy 

w wysokości określonej odpowiednio w art. 77 ust. 5 albo 6.”; 

6) uchyla się art. 80; 

7) art. 81 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 81. 1. Prawo do zasiłku pośmiertnego, zasiłku 

pogrzebowego oraz zwrotu kosztów pogrzebu wygasa w razie 

niezgłoszenia wniosku o przyznanie ich w okresie 12 miesięcy od 

dnia śmierci osoby, po której zasiłek lub zwrot kosztów 

przysługuje. 

2. Jeżeli zgłoszenie wniosku w terminie określonym w ust. 1 

było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub 

zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn 

całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku 

pośmiertnego, zasiłku pogrzebowego oraz prawo do zwrotu 

kosztów wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. 

3. Dokumentem potwierdzającym okoliczności lub 

przyczyny, o których mowa w ust. 2, jest zaświadczenie Policji 

lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument 

urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn 

uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.”; 

8) po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu: 

„Art. 94a. 1. Zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy 

ulegają podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 

emerytur i rent – od miesiąca, w którym jest przeprowadzona 

waloryzacja. 

2. Waloryzacja obejmuje zasiłki pośmiertne i zasiłki 

pogrzebowe przyznane przed terminem waloryzacji emerytur 

i rent.”; 

9) art. 99 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 99. W razie zbiegu prawa do zasiłku pośmiertnego albo 

zasiłku pogrzebowego albo zwrotu kosztów pogrzebu określonego 

ustawą odpowiednio – z prawem do zasiłku pośmiertnego albo 

zasiłku pogrzebowego albo zwrotu koszów pogrzebu ustalanym na 

podstawie odrębnych ustaw przysługuje tylko jedno 

świadczenie.”; 
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3)  dodaje się art. 1a–1t w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 871, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 58. W razie śmierci osoby pobierającej rentę 

inwalidzką lub członka jej rodziny albo osoby pobierającej rentę 

rodzinną przysługuje zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny 

i zwrot kosztów pogrzebu w wysokości i na warunkach 

określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.”. 

Art. 1b. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu 

żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 616 i 2138) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zasiłki pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne, 

zwrot kosztów pogrzebu.”; 

2) w art. 27 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy.”. 

Art. 1c. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 108 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) w art. 119: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci policjanta, niezależnie od odprawy 

pośmiertnej, o której mowa w art. 116, przysługuje: 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci policjanta prowadzący z nim 

wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci policjanta nieprowadzący 

z nim wspólnego gospodarstwa domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 2, jeżeli 

koszty pogrzebu ponosi inna osoba.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu policjanta ze 

środków Komendy Głównej Policji jego małżonkowi, 

dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom przysługuje 

połowa zasiłku pośmiertnego, jeżeli osoby te prowadziły 

z nim w dniu śmierci wspólne gospodarstwo domowe albo 

połowa zasiłku pogrzebowego, jeżeli osoby te nie prowadziły 

z nim w dniu śmierci wspólnego gospodarstwa domowego.”; 

3) w art. 120: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W razie śmierci członka rodziny policjanta, osobie, 

która pokryła koszty pogrzebu przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

policjant prowadzący z nim w dniu śmierci wspólne 

gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

policjant nieprowadzący z nim w dniu śmierci 

wspólnego gospodarstwa domowego;  

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku 

pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna 

osoba.”, 



– 7 – 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, 

w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania kosztów 

pogrzebu policjanta ze środków właściwego organu Policji 

oraz określi członków rodziny, na których przysługuje 

zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy, uwzględniając 

rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu 

i ich wysokość, przypadki oraz sposób ustalania wysokości 

oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego i zasiłku 

pośmiertnego lub ich wyrównania z tytułu śmierci członka 

rodziny oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty.”. 

Art. 1d. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 112 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) w art. 123: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od 

odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 120, przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci funkcjonariusza prowadzący 

z nim wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci funkcjonariusza 

nieprowadzący z nim wspólnego gospodarstwa 

domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 2, jeżeli 
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koszty pogrzebu ponosi inna osoba.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza 

ze środków właściwego organu Straży Granicznej, jego 

małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom 

przysługuje połowa zasiłku pośmiertnego, jeżeli osoby te 

prowadziły z nim w dniu śmierci wspólne gospodarstwo 

domowe albo połowa zasiłku pogrzebowego, jeżeli osoby te 

nie prowadziły z nim w dniu śmierci wspólnego 

gospodarstwa domowego.”; 

3) w art. 124:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza, 

osobie, która pokryła koszty pogrzebu przysługuje: 

1)  zasiłek pośmiertny, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz prowadzący z nim w dniu śmierci 

wspólne gospodarstwo domowe; 

2)  zasiłek pogrzebowy, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz nieprowadzący z nim w dniu śmierci 

wspólnego gospodarstwa domowego;  

3)  zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku 

pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna 

osoba.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, 

w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania kosztów 

pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwego organu 

Straży Granicznej oraz określi członków rodziny, na których 

przysługuje zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy, 

uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach 

kosztów pogrzebu i ich wysokość, przypadki oraz sposób 

ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego 
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i zasiłku pośmiertnego lub ich wyrównania z tytułu śmierci 

członka rodziny oraz dokumenty wymagane do ich 

wypłaty.”. 

Art. 1e. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 18 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) w art. 35: 

a) ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy przysługuje 

osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:”, 

b) dodaje się ust. 1b–1d w brzmieniu: 

„1b. Zasiłek pośmiertny przysługuje osobie, która 

pokryła koszty pogrzebu i która w dniu śmierci osoby, 

o której mowa w ust. 1, prowadziła z nią wspólne 

gospodarstwo domowe.  

1c. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która 

pokryła koszty pogrzebu i która w dniu śmierci osoby, 

o której mowa w ust. 1, nie prowadziła z nią wspólnego 

gospodarstwa domowego. 

1d. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną 

osobę niż wymieniona w ust. 1 pkt 3 przysługuje jej zwrot 

kosztów pogrzebu.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli koszty pogrzebu poniosło kilka osób, zwrot 

kosztów pogrzebu ulega podziałowi między te osoby, 

proporcjonalnie do poniesionych kosztów.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot 

kosztów pogrzebu przysługuje w wysokości i na zasadach 
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określonych w przepisach emerytalnych.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie zbiegu prawa do zasiłku pośmiertnego albo 

zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy z prawem do 

zasiłku pośmiertnego albo zasiłku pogrzebowego na 

podstawie odrębnych przepisów, przyznaje się odpowiednio 

zasiek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy na podstawie 

odrębnych przepisów.”. 

Art. 1f. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023, z późn. zm.) w art. 21 

ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) odprawy pośmiertne, zasiłki pośmiertne i zasiłki 

pogrzebowe;”. 

Art. 1g. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 960 oraz z 2017 r. poz. 60) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 93 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) w art. 103:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci strażaka, niezależnie od odprawy 

pośmiertnej, o której mowa w art. 100, przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci strażaka prowadzący z nim 

wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci strażaka nieprowadzący 

z nim wspólnego gospodarstwa domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 
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najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 2, jeżeli 

koszty pogrzebu ponosi inna osoba.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie” 

„3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu strażaka ze 

środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej 

Straży Pożarnej, jego małżonkowi, dzieciom, wnukom, 

rodzeństwu lub rodzicom prowadzącym z nim w dniu śmierci 

wspólne gospodarstwo domowe przysługuje połowa zasiłku 

pośmiertnego albo połowa zasiłku pogrzebowego, jeżeli 

osoby te nie prowadziły z nim w dniu śmierci wspólnego 

gospodarstwa domowego.”; 

3) w art. 104: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W razie śmierci członka rodziny strażaka, osobie, 

która pokryła koszty pogrzebu przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi strażak prowadzący z nim w dniu 

śmierci wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi strażak nieprowadzący z nim w dniu 

śmierci wspólnego gospodarstwa domowego;  

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku 

pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna 

osoba.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dokumentów wymaganych do wypłaty zasiłku 

pośmiertnego, zasiłku pogrzebowego i zwrotu kosztów 

pogrzebu.”; 

4) w art. 113 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu.”. 
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Art. 1h. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot 

kosztów pogrzebu przysługuje w wysokości i na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”; 

3) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów 

pogrzebu organ emerytalny wypłaca niezwłocznie po ich 

przyznaniu.”. 

Art. 1i. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38 i 715) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów 

pogrzebu;”; 

2) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot 

kosztów pogrzebu przysługuje w wysokości i na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”; 
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3) w art. 38 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku pogrzebowego, 

zasiłku pośmiertnego i zwrotu kosztów oraz tryb ich 

refundacji,”; 

4) w art. 44 ust. 2: 

„2. Zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów 

pogrzebu organ emerytalny wypłaca niezwłocznie po ich 

przyznaniu.”. 

Art. 1j. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony 

Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 906, 1250 oraz z 2017 r. poz. 

60) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 106: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu 

funkcjonariusza: 

1) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub 

rodzicom, w przypadku prowadzenia w dniu śmierci 

funkcjonariusza wspólnego z nim gospodarstwa 

domowego przysługuje zasiłek pogrzebowy 

w wysokości 6 000 zł; 

2) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub 

rodzicom, w przypadku nieprowadzenia w dniu śmierci 

funkcjonariusza wspólnego z nim gospodarstwa 

domowego przysługuje zasiłek pogrzebowy 

w wysokości 4 000 zł; 

3) innej niż małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub 

rodzice przysługuje zwrot kosztów pogrzebu 

rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do 

wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego. 

2. W razie śmierci małżonka, zstępnych, wstępnych 

i rodzeństwa funkcjonariusza, osobie, która pokryła koszty 

pogrzebu: 
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1) przysługuje zasiłek pośmiertny w wysokości 4000 zł, 

jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz 

prowadzący z tą osobą w dniu śmierci wspólne 

gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

policjant nieprowadzący z tą osobą w dniu śmierci 

wspólnego gospodarstwa domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku 

pogrzebowego.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania prawa do 

zasiłków pośmiertnych i pogrzebowych oraz warunki 

pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy i członków 

rodziny funkcjonariusza, z uwzględnieniem dokumentów 

wymaganych przy wypłacie zasiłku pośmiertnego i zasiłku 

pogrzebowego.”; 

2) w art. 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim 

rodzinie, niezależnie od zasiłku pośmiertnego i zasiłku 

pogrzebowego, przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości 

określonej w art. 104 ust. 1–3, liczonej na dzień śmierci, oraz 

należności, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2.”. 

Art. 1k. w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2061, z późn. zm.) w art. 101: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W razie śmierci sędziego albo sędziego w stanie 

spoczynku lub członka jego rodziny, osobie, która pokryła koszty 

pogrzebu, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości i na 

zasadach określonych dla zasiłku pośmiertnego i pogrzebowego z 

ubezpieczenia społecznego.”, 
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2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. W razie zbiegu prawa do świadczenia, o którym mowa 

w § 2 i 3, z prawem do zasiłku pośmiertnego albo zasiłku 

pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego, przysługuje prawo 

do jednego ze świadczeń, wybranego przez uprawnionego.”. 

Art. 1l. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu 

z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych 

w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby 

poszkodowanej wskutek wypadku lub choroby zawodowej albo 

osoby pobierającej rentę na podstawie ustawy, przysługuje zasiłek 

pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów pogrzebu.”; 

2) w art. 5: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zasiłek pogrzebowy, zasiłek pośmiertny i zwrot kosztów 

pogrzebu przysługuje osobie, która poniosła koszty 

pogrzebu:”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego albo 

zasiłku pośmiertnego na podstawie ustawy z prawem do 

zasiłku pośmiertnego, zasiłku pogrzebowego lub do 

świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego albo zasiłku 

pośmiertnego na podstawie odrębnych przepisów – zasiłek 

pogrzebowy, zasiłek pośmiertny albo świadczenie pieniężne 

przysługuje na podstawie przepisów odrębnych. 

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zasiłku 

pogrzebowego, zasiłku pośmiertnego i zwrotu kosztów 

pogrzebu stosuje się ustawę o emeryturach i rentach z FUS.”. 

Art. 1m. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
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U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 84: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu cudzoziemca 

zmarłego przed zakończeniem postępowania w sprawie 

udzielenia ochrony międzynarodowej, a w przypadku śmierci 

cudzoziemca korzystającego z pomocy socjalnej – w okresie, 

o którym mowa w art. 74, przysługuje zwrot kosztów 

pogrzebu w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, 

nie większej jednak niż kwota zasiłku pogrzebowego 

wypłacana na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.). 

2. Jeżeli pogrzeb cudzoziemca odbywa się za granicą 

zwrot kosztów pogrzebu obejmuje wyłącznie zwrot kosztów 

transportu zwłok do granicy.”, 

b) w ust. 4: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

określi, w drodze rozporządzenia, tryb wypłaty zwrotu 

kosztów pogrzebu oraz warunki pokrywania kosztów 

pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa, 

z uwzględnieniem w szczególności:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokumentów wymaganych do wypłaty zwrotu 

kosztów pogrzebu;”; 

2) art. 85 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85. Koszty pomocy socjalnej, opieki medycznej, 

z wyłączeniem kosztów określonych w przepisach ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, zasiłku pośmiertnego, zasiłku 

pogrzebowego, pomocy w dobrowolnym powrocie, pomocy 
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związanej z przeniesieniem cudzoziemca do innego państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie 

rozporządzenia 604/2013 oraz prowadzenia ośrodków są 

finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących 

w dyspozycji Szefa Urzędu.”. 

Art. 1n. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 oraz z 2017 r. poz. 1682 i 1175) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12a. 1. W razie śmierci osoby pobierającej rentę 

socjalną przysługuje zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy 

i zwrot kosztów pogrzebu, na zasadach i w wysokości określonych 

w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, o ile zasiłek pogrzebowy albo zasiłek pogrzebowy 

lub świadczenie w wysokości zasiłku pogrzebowego nie 

przysługuje z innego tytułu. 

2. Decyzję w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego 

i zasiłku pośmiertnego wydaje oraz zasiłek wypłaca jednostka 

organizacyjna Zakładu albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego.”; 

2) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania 

renty socjalnej, zasiłku pośmiertnego i zasiłku pogrzebowego, 

zapewniając rzetelność tych danych.”; 

3) w art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Renta socjalna, zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy, 

zwrot kosztów pogrzebu oraz koszty ich obsługi są finansowane 

ze środków budżetu państwa. 

2. Zakład dokonuje zwrotu środków finansowych 
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związanych z wypłatą rent socjalnych organom emerytalno-

rentowym oraz środków związanych z wypłatą zasiłku 

pośmiertnego, zasiłku pogrzebowego i zwrotem kosztów pogrzebu 

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”; 

4) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 12–14, art. 61, art. 78–81, art. 93 ust. 2, art. 94a, art. 98–

99, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, 

art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1–5, 

art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, 

art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, art. 133–135, art. 136a 

i art. 138–144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisy wydane na 

podstawie art. 128a tej ustawy, przy czym kwotę wolną od 

potrąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla 

renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;”. 

Art. 1o. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz 

z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 73 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasiłek pogrzebowy i zasiłek pośmiertny;”; 

2) w art. 99: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci żołnierza zawodowego, niezależnie 

od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 98, 

przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci żołnierza zawodowego 

prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci żołnierza zawodowego 
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nieprowadzący z nim wspólnego gospodarstwa 

domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 2, jeżeli 

koszty pogrzebu ponosi inna osoba.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie” 

„3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu żołnierza 

zawodowego z części budżetu państwa, której dysponentem 

jest Minister Obrony Narodowej, małżonkowi żołnierza 

zawodowego, jego dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub 

rodzicom przysługuje połowa zasiłku pośmiertnego, jeżeli 

osoby te prowadziły z nim w dniu śmierci wspólne 

gospodarstwo domowe albo połowa zasiłku pogrzebowego, 

jeżeli osoby te nie prowadziły z nim w dniu śmierci 

wspólnego gospodarstwa domowego.”; 

3) w art. 100: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W razie śmierci członka rodziny żołnierza 

zawodowego, osobie, która pokryła koszty pogrzebu 

przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

żołnierza zawodowy prowadzący z nim w dniu śmierci 

wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

żołnierz zawodowy nieprowadzący z nim w dniu 

śmierci wspólnego gospodarstwa domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku 

pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna 

osoba.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasiłek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy, 

o których mowa w ust. 1, przysługuje w związku 
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z pokryciem kosztów pogrzebu następujących członków 

rodziny żołnierza zawodowego: 

1) małżonka albo byłego małżonka żołnierza, wobec 

którego w dniu śmierci żołnierz był obowiązany do 

świadczeń alimentacyjnych; 

2) dziecka własnego żołnierza, dziecka jego małżonka, 

dziecka przysposobionego i przyjętego na wychowanie, 

w tym w ramach rodziny zastępczej, albo innego 

dziecka, którego opiekunem prawnym został 

ustanowiony żołnierz lub jego małżonek; 

3) rodziców i byłych prawnych opiekunów żołnierza albo 

jego małżonka.”; 

2) art. 101 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 101. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania uprawnień do zasiłków 

pośmiertnych i pogrzebowych, o których mowa w art. 99 i 100, 

a także warunki i tryb pokrywania kosztów pogrzebu żołnierza 

zawodowego z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej, z uwzględnieniem dokumentów 

wymaganych przy wypłacie zasiłku.”. 

Art. 1p. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 

przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po 

śmierci: 

1) osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, 

2) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, spełniającego 

warunki do uzyskania renty rodzinnej 

– przysługuje zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot 

kosztów pogrzebu na zasadach i w wysokości określonych 

w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 
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2. Decyzje w sprawach zasiłku pośmiertnego, zasiłku 

pogrzebowego i zwrotu kosztów pogrzebu wydają i wypłacają 

organy rentowe. 

3. W razie zbiegu prawa do zasiłku pośmiertnego albo 

zasiłku pogrzebowego albo zwrotu kosztów pogrzebu na 

podstawie ustawy z prawem do zasiłku pośmiertnego albo zasiłku 

pogrzebowego albo do świadczenia w wysokości odpowiednio 

zasiłku pośmiertnego albo pogrzebowego  na podstawie 

odrębnych przepisów – świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie 

przysługują.”; 

2) art. 11 i art. 12 otrzymują brzmienie: 

Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

odpowiednio przepisy: 

1) art. 77 ust. 5, 6 i 8, art. 78–81, art. 88-94a, art. 98–99, 

art. 103 ust. 3, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117 ust. 1–4, 

art. 118 ust. 1-5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, 

art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132, art. 133, 

art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, 

art. 136b–140, art. 141 ust. 1–3 i art. 142–144 ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwotę wolną od 

potrąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla 

emerytury; 

2) art. 80 pkt 1–4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art. 85 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Art. 12. Świadczenia przedemerytalne i zasiłki pośmiertne 

oraz zasiłki pogrzebowe, a także koszty ich obsługi są 

finansowane ze środków Funduszu Pracy.”. 

Art. 1r. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 83 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów 

pogrzebu;”;” 

2) w art. 94: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od 

odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 91 ust. 1, 

przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci funkcjonariusza prowadzący 

z nim wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo 

lub rodzice, w dniu śmierci funkcjonariusza 

nieprowadzący z nim wspólnego gospodarstwa 

domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 2, jeżeli 

koszty pogrzebu ponosi inna osoba.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie” 

„3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza 

ze środków odpowiednio SKW albo SWW, małżonkowi 

funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jego dzieciom, 

wnukom, rodzeństwu lub rodzicom przysługuje połowa 

zasiłku pośmiertnego, jeżeli osoby te prowadziły z nim dniu 

śmierci wspólne gospodarstwo domowe albo połowa zasiłku 

pogrzebowego, jeżeli osoby te nie prowadziły z nim w dniu 

śmierci wspólnego gospodarstwa domowego.”; 

3) w art. 95 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza, osobie, 

która pokryła koszty pogrzebu przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz prowadzący z nim w dniu śmierci wspólne 
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gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz nieprowadzący z nim w dniu śmierci 

wspólnego gospodarstwa domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego, 

jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. 

2. Zasiłek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy, o którym 

mowa w ust. 1, przysługuje w razie śmierci członków rodziny 

funkcjonariusza: 

1) małżonka; 

2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych; 

3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej; 

4) dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem 

pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą 

zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub 

ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej; 

5) rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich 

ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiających; 

6) osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony 

funkcjonariusz lub jego małżonek.”; 

Art. 1s. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 

świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. poz. 800) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– przysługuje zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot 

kosztów pogrzebu na zasadach określonych w art. 77–81, art. 94a 

i art. 99 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”; 

2) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. Dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek pośmiertny, 

zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów pogrzebu są finansowane z 

budżetu państwa.”. 
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Art. 1t. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. z 2016 r. poz. 713. z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 193 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny 

przysługuje zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy i zwrot 

kosztów pogrzebu.”; 

2) art. 209 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 209. 1. W razie śmierci funkcjonariusza przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny w wysokości 6 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub 

rodzice, w dniu śmierci funkcjonariusza prowadzący z nim 

wspólne gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli koszty 

pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub 

rodzice, w dniu śmierci funkcjonariusza nieprowadzący 

z  nim wspólnego gospodarstwa domowego; 

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 2, jeżeli 

koszty pogrzebu ponosi inna osoba. 

2. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze 

środków Służby Więziennej pozostałej po funkcjonariuszu 

rodzinie przysługuje połowa zasiłku pośmiertnego, jeżeli osoby te 

prowadziły z nim w dniu śmierci wspólne gospodarstwo domowe 

albo połowa zasiłku pogrzebowego, jeżeli osoby te nie prowadziły 

z nim w dniu śmierci wspólnego gospodarstwa domowego.”; 

3) art. 211 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 211. 1. W razie śmierci członka rodziny 

funkcjonariusza, osobie, która pokryła koszty pogrzebu 

przysługuje: 

1) zasiłek pośmiertny, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz prowadzący z nim w dniu śmierci wspólne 
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gospodarstwo domowe; 

2) zasiłek pogrzebowy, jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

funkcjonariusz nieprowadzący z nim w dniu śmierci 

wspólnego gospodarstwa domowego;  

3) zwrot kosztów pogrzebu rzeczywiście poniesionych, 

najwyżej jednak do wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego, 

jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. 

2. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pośmiertnego 

i zasiłku pogrzebowego z uprawnieniami odpowiednio do zasiłku 

pośmiertnego albo zasiłku pogrzebowego przysługującymi na 

podstawie odrębnych przepisów funkcjonariusz jest obowiązany 

w pierwszej kolejności zrealizować uprawnienie do zasiłku 

wynikające z przepisów odrębnych.”; 

4) art. 212 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 212. 1. Zasiłek pośmiertny albo zasiłek pogrzebowy, 

o którym mowa w art. 211 ust. 1, przysługuje w razie śmierci 

członków rodziny funkcjonariusza: 

1) małżonka; 

2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych; 

3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej; 

4) dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem 

pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą 

zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub 

ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej; 

5) rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich 

ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiających; 

6) osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony 

funkcjonariusz lub jego małżonek.”; 

2. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pośmiertnego 

albo zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez 

funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka jego rodziny będącego 

również funkcjonariuszem uprawnionemu przysługuje 

odpowiednio jeden zasiłek. 
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3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb wypłaty zasiłku pośmiertnego i zasiłku 

pogrzebowego oraz rodzaje dokumentów wymagane do jego 

wypłaty, uwzględniając sprawność realizacji wypłaty.”; 

4)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy ulegają 

podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur 

i rent – od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja.”;  

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

5)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Wysokość zasiłku pośmiertnego do dnia 31 grudnia 

2017 r. wynosi 5 000 zł.”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

6)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia”. 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


