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                                                                                 Pan 

                           Prof. Tomasz Grodzki 

                                                                                 Marszałek Senatu  

                                                                                 Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Pełnomocnikiem 

Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa na oświadczenie numer 1535, Panów Senatorów Wadima 

Tyszkiewicza oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego, złożone podczas 37 posiedzenia Senatu RP, 

w sprawie konieczności dostarczania do inspektoratów ZUS odpisów aktów stanu cywilnego  

w postaci papierowej na potrzeby wypłaty świadczenia z tytułu zgonu, niezgodnie z przepisami 

art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.  

 

Przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) została uregulowana sprawa uprawnień 

do zasiłku pogrzebowego. 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:  ubezpieczonego,  osoby pobierającej 

emeryturę lub rentę,  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub 

renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, członka rodziny ubezpieczonego 

oraz członka osoby pobierającej emeryturę lub rentę.  

Członkami rodziny, są:  małżonek (wdowa i wdowiec),  rodzice, ojczym, macocha oraz 

osoby przysposabiające,  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione  

i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz  przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed 

osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione, rodzeństwo,  dziadkowie, wnuki 

oraz  osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu 

ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia 

rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. 
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Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi  4000 zł. Prawo do zasiłku przysługuje osobie, 

która pokryła koszty pogrzebu. Przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, 

gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli sfinansowali 

koszty pogrzebu.  W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub 

podmiot zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty proporcjonalnie 

do poniesionych kosztów pogrzebu. 

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, 

pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek 

wyznaniowy, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów 

pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.  

Jeżeli pogrzeb był organizowany na koszt Państwa, organizacji politycznej lub 

społecznej, lecz określeni członkowie rodziny osoby ponieśli również część jego kosztów, 

przysługuje im zasiłek pogrzebowy.   

Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody 

uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości określone przepisami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania  

o świadczenia emerytalno–rentowe (Dz. U. poz. 1412).  

Na podstawie wymienionych regulacji do wniosku o zasiłek pogrzebowy powinny być 

dołączone: 

 odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że 

dziecko     urodziło się martwe; 

 rachunki poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku – 

kopie    rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem; 

 dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek 

z osobą zmarłą albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej; 

 zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym; 

 oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części; 

 oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu; 

 dokument stwierdzający prawo zmarłego do świadczenia, jeżeli świadczenie to było 

wypłacane przez inny organ rentowy; 

 informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być     

dokonana na rachunek bankowy. 
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Decyzje  w sprawie wypłaty zasiłku pogrzebowego na podstawie udokumentowanego 

wniosku podejmują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.   

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709,  z późn. zm.) odpis skrócony aktu stanu cywilnego może 

być wydany z rejestru stanu cywilnego Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.  

Minister Cyfryzacji w powyższej sprawie zwrócił uwagę, że „w świetle art. 45 ustawy 

z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 i 1978) 

pozyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego, które w obrocie prawnym są wykorzystywane do 

potwierdzenia zdarzeń takich jak urodzenie i zgon, jest możliwe albo poprzez skierowanie do 

dowolnie wybranego kierownika wniosku w tej sprawie przez osobę ubiegającą się o 

świadczenia społeczne z tytułu któregoś z tych zdarzeń albo poprzez odpowiednie działanie 

organu emerytalno-rentowego. Organ emerytalno–rentowy może wystąpić o odpis aktu stanu 

cywilnego do prowadzonej przez siebie sprawy np. wnioskując drogą elektroniczną o wydanie 

odpisu w postaci elektronicznej albo pozyskać ten odpis samodzielnie w trybie art. 45 ust. 3 

ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. za pośrednictwem dedykowanej usługi, co 

zdecydowanie upraszcza postępowanie. Przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

kreują tylko sposób wydawania odpisów i nie ograniczają ani praw osób, które dla różnych 

potrzeb takie odpisy potrzebują uzyskać, ani organów emerytalno–rentowych w samodzielnym 

działaniu i wychodzeniu naprzeciw potrzebom zwłaszcza ludzi starszych, czy tych znajdujących 

się w żałobie po zgonie osoby bliskiej. Tworzone i utrzymywane przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji narzędzia mają zaś wspierać administrację publiczną i skłaniać do 

upraszczania procedur. Do tych narzędzi należy zwłaszcza ww. usługa pobierania odpisów 

aktów stanu cywilnego bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego utworzona głównie dla 

organów emerytalno–rentowych. W tym kontekście pozytywnie należy ocenić ustalenia 

pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i 

Administracji podjęte w 2020 r. o pozyskiwaniu odpisów aktów zgonów bez pośrednictwa 

obywateli. Ustalenia te podjęte zostały w związku z panującym stanem pandemii, ale powinny 

stanowić standard pracy i to nie tylko w obszarze spraw z zakresu ubezpieczenia społecznych. 

Kluczowe jest nie tylko zawieranie porozumień między organami administracji publicznej, ale 

realne upraszczanie wynikających z przepisów prawa procedur ubiegania się o świadczenia z 

ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy do wniosku o dane świadczenie należy dołączyć 

odpis aktu stanu cywilnego obywatel nie powinien liczyć tylko na przychylność urzędnika, który 

nie będzie wymagał od niego doręczenia tego dokumentu, a sam w konkretnym postępowaniu 

wymagany odpis pozyska. Przepisy prawa powinny więc eliminować obowiązek doręczania 
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odpisów aktów stanu cywilnego. Przykładem w tym zakresie jest ustawa z dnia 31 stycznia 

2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419). Nowelizacja 

tej ustawy, dokonana ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621) ogranicza 

obowiązek złożenia, wraz z wnioskiem o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, odpisów 

aktów stanu cywilnego tylko do sytuacji, gdy akty urodzeń dzieci zostały sporządzone za 

granicą, tj. gdy nie zostały sporządzone w rejestrze stanu cywilnego. Odnosząc się do stopnia 

przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do korzystania z usługi, o której mowa w art. 

45 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego należy podkreślić, że według posiadanych 

informacji, prace te są po stronie ZUS już zaawansowane, a ich zakończenie jest przewidywane 

na wrzesień 2022 r. Do korzystania z usługi przygotował się także KRUS, dla którego nastąpiło 

już produkcyjne uruchomienie usługi. Aktualnie trwają prace stabilizacyjne.”.  

Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że 

otrzymało przedmiotowe oświadczenie Panów Senatorów Wadima Tyszkiewicza oraz 

Krzysztofa Kwiatkowskiego. W związku z tym odpowiedź na wymienione oświadczenie w 

zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zostanie udzielona 

bezpośrednio na ręce Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie pragnę dodać, że z wyjaśnień w przedmiotowej sprawie otrzymanych od 

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że to samo oświadczenie Panów 

Senatorów Wadima Tyszkiewicza oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego wpłynęło do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, w piśmie z dnia 21 marca 2022 r. znak: 992800/601/202/2022-

WZN-6, przedstawił udzielone wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, których kopię przesyłam 

w załączeniu.  

                                                                                          

             Z poważaniem 

 z up.  MINISTRA RODZINY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

            Stanisław Szwed  

                         Sekretarz Stanu 

 /-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 
 

 

Do wiadomości: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
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Departament Spraw Parlamentarnych  

Do sprawy: DSP.INT.4513.33.2022 



WYGENEROWANO: 2022-04-05
10:50:38+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

0d9453d384807ad2af50b6e5df60821f5b3159519c2b84fa3533ec0473deea49
identyfikator weryfikacji

TYSZKIEWICZ-SENATOR-ZASIŁEK POGRZEBOWY-DOKUMENTY-
24.03.22.DOCX.XADES
md5: fad2d940552a210bb5614d418db1523c

TYSZKIEWICZ-SENATOR-ZASIŁEK POGRZEBOWY-DOKUMENTY-24.03.22.DOCX
md5: 410dc209b7bf6a23647864f16d81b2d0

Nazwy uploadowanych plików

1.

2022-04-05 10:50:35+02:00
czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)
Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz,
podając unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Stanisław Szwed
 Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-03-30 19:09:41+02:00

   EPW ID: 0d9453d384807ad2af50b6e5df60821f5b3159519c2b84fa3533ec0473deea49 Strona 1 z 4   

https://weryfikacjapodpisu.pl

	
	WYGENEROWANO: 2022-04-05 10:50:38+02:00
	WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania
	Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)
	0d9453d384807ad2af50b6e5df60821f5b3159519c2b84fa3533ec0473deea49
	TYSZKIEWICZ-SENATOR-ZASIŁEK POGRZEBOWY-DOKUMENTY-24.03.22.DOCX.XADES md5: fad2d940552a210bb5614d418db1523c
	TYSZKIEWICZ-SENATOR-ZASIŁEK POGRZEBOWY-DOKUMENTY-24.03.22.DOCX md5: 410dc209b7bf6a23647864f16d81b2d0

	2022-04-05 10:50:35+02:00
	MADKOM SA (KRS: 0000394954)
	WYGENEROWANO: 2022-04-05 10:50:38+02:00
	Szczegóły weryfikacji
	Certyfikaty
	Ścieżka certyfikacji dla znacznika czasu



