


}  Świadczenia z ubezpieczenia rentowego : 
}  a) renty : 
}  - renty  z tytułu niezdolności do pracy                

(stała, okresowa ) 
}   renta szkoleniowa  
}  - renta rodzinna, 
}  b) dodatki do rent : 
}  dodatek pielęgnacyjny  i dodatek dla sieroty 

zupełnej  
}  c) zasiłek pogrzebowy  
 



Regulacja prawna  
 
 

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

Ubezpieczeń Społecznych.  

}   art. 77 i nast. 



}  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 ubezpieczonego, osoby 
pobierającej emeryturę lub rentę 

   



Członkowie rodziny to :  
}  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz 

dzieci przysposobione; 
}  wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z 

wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i 
utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka; 

}    małżonek (wdowa i wdowiec); 
}  rodzice, (również ojczym i macoch oraz osoby 

przysposabiające)  

   



Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie 
śmierci ubezpieczonego po ustaniu 

ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie 
pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.  

   



Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego 
tytułu - tzn. śmierć jednej osoby  powoduje 
zawsze  powstanie prawa tylko do jednego 

zasiłku.   

   



Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie fizycznej 
(nie tylko członkom rodziny) , która pokryła 

koszty pogrzebu.  

   



Zasiłek pogrzebowy przysługuje również 
pracodawcy, domowi pomocy społecznej, 

gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub 
związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty 

pogrzebu.  

   



  

Nie należy więc utożsamiać pogrzebu wyłącznie 
z aktem złożenia ciała albo szczątków do grobu, 
ale z przeprowadzeniem zwyczajowo przyjętych, 

w danej kulturze, obrzędów związanych ze 
śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej.   

   



W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez  
osobę niebędącą  członkiem rodziny, 

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.  

   



Członkom rodziny przysługuje zasiłek w wysokości  
wskazanej w art. 80 bez względu na wysokość 

poniesionych kosztów.    

   



Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt 
Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, 

lecz osoby, osoby zaliczane do członków rodziny 
poniosły również część jego kosztów, 

przysługuje im zasiłek w wysokości określonej w 
art. 80.  

   



 Wygaśnięcie prawa do zasiłku pogrzebowego.  

 Zasada ogólna – art. 81 ust 1. 

Wyjątek   - art. 81 ust 2. 

   



}  Uchwała SN z dnia 2 lutego 2011 r.  
}  I UZP 5/10 
}    
Koszty symbolicznego upamiętnienia osoby 
zmarłej, która pisemnym oświadczeniem 
wyraziła wolę przekazania swoich zwłok 
publicznej uczelni medycznej dla celów 
naukowych, są kosztami pogrzebu w 
rozumieniu art. 78 ust. 1  ustawy o FUS i 
uzasadniają roszczenie o zasiłek pogrzebowy 



}  Dom pomocy społecznej nie ma prawa 
handlować prawem do pochówku zmarłego 
pensjonariusza. 



}  Uchwała SN pełny składzie dnia 15.05. 2009 r. 
}  III CZP 140/08 
}    
}  Zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77  

ustawy o FUS nie podlega uwzględnieniu przy 
ustalaniu odszkodowania dochodzonego na 
podstawie art. 446 § 1 k.c. 

}  OSNC 2009/10/132, Prok.i Pr.-wkł. 
2010/3/47, Biul.SN 2009/5/7 


