BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(druk nr 341)

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 887)

Art. 77.
[1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
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.]
<1. Zasiłek pośmiertny przysługuje w razie śmierci:
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.>
2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są:
1) małżonek (wdowa i wdowiec);
2) rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
3) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone
w rodzinie zastępczej;
4) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż
wymienione w pkt 3;
5) rodzeństwo;
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-26) dziadkowie;
7) wnuki;
8) osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
[3. 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 pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.]
<3. Zasiłek pośmiertny lub 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 lub zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.>
<5. Zasiłek pośmiertny przysługuje w wysokości 6000 zł osobom, które w dniu śmierci
osoby, o której mowa w ust. 1 i 3, prowadziły z nią wspólne gospodarstwo domowe.
6. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł osobom, które w dniu śmierci
osoby, o której mowa w ust. 1 i 3, nie prowadziły z nią wspólnego gospodarstwa
domowego.
7. Organ rentowy wypłaca zasiłek pośmiertny i zasiłek pogrzebowy osobie na podstawie
przedłożonego aktu zgonu oraz oświadczenia o:
1) stopniu pokrewieństwa z osobą zmarłą;
2) sprawieniu pogrzebu;
3) o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z osobą zmarłą.
8. Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
wzór druku oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.>

Art. 78.
[1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie,
powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty
pogrzebu.]
<1. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wymieniona w art. 77
ust. 1 pkt przysługuje jej zwrot kosztów pogrzebu.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony

-32. 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, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

[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, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych
kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80.
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 w wysokości określonej w art. 80.]

<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 odpowiednio w wysokości określonej w art. 77
ust. 5 lub 6.>

[Art. 81.
1. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie
w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
2. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy 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
pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.
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-43. 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.]

<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

uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.>
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okoliczności

lub

przyczyn

