Z-12
WNIOSEK
O ZASIŁEK POGRZEBOWY
Instrukcja wypełniania
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy.
Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość.
1.
2.
3.
4.

Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
Pola wyboru zaznacz znakiem X
Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją

Dane osoby zmarłej
Numer PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli osoba zmarła nie miała numeru PESEL, podaj serię i numer jej innego dokumentu

Imię
Nazwisko

Osoba zmarła do dnia śmierci:
Pobierała świadczenia z ZUS

TAK

NIE

Była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi

TAK

NIE

Podaj tytuł ubezpieczeń (np. pracownik, zleceniobiorca) oraz nazwę i adres płatnika składek

Osoba zmarła była członkiem mojej rodziny

TAK

NIE

Jeżeli TAK, podaj stopień pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zmarłej w stosunku do Ciebie
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Dane wnioskodawcy – osoby fizycznej

Numer PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu

Imię
Nazwisko

Adres zamieszkania
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa
Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres do korespondencji
Podaj, jeśli chcesz otrzymywać korespondencję na adres inny niż adres zamieszkania

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa
Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski
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Wypełnij, jeżeli osoba zmarła nie pobierała świadczeń z ZUS albo nie była objęta ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi:

Pobieram świadczenia z ZUS

TAK

NIE

Jestem objęty ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi

TAK

NIE

Podaj tytuł ubezpieczeń (np. pracownik, zleceniobiorca), nazwę i adres płatnika składek

Dane wnioskodawcy – innego podmiotu
NIP
Numer REGON
Jeśli nie podałeś NIP, podaj numer REGON

Nazwa albo imię i nazwisko
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa
Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Oświadczam, że:

Pokryłem koszty pogrzebu

w całości

w części

Zasiłek pogrzebowy

został

nie został wypłacony z innego tytułu
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Proszę o wypłatę zasiłku pogrzebowego:
na rachunek bankowy

na podany we wniosku adres
zamieszkania

do korespondencji

Załączniki
Załączam

dokumentów.

Jako osoba występująca z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jestem świadomy okoliczności, że zasiłek przysługuje osobom
lub podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu. W razie gdy po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego, z wnioskiem o zasiłek
pogrzebowy po tym samym zmarłym wystąpi inna osoba lub podmiot, który pokrył w części koszty pogrzebu, należny mi zasiłek
pogrzebowy będzie ustalony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Różnica między kwotą zasiłku pobranego
przeze mnie a kwotą należną będzie stanowiła świadczenie nienależnie pobrane w rozumieniu art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, które będę obowiązany zwrócić.

Data
dd

/

mm

/

Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 157/17

rrrr

Czytelny podpis
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INFORMACJA

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

Kogo uznajemy za członka rodziny
q
q
q
q
q
q
q
q

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.
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Jak ustalimy wysokość zasiłku pogrzebowego
1. Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu jako członek rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci w wysokości
4000 zł.
2. Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu jako inna osoba niż członek rodziny (np. jesteś sąsiadem, znajomym, ciotką
lub wujem osoby zmarłej) albo jako:
q pracodawca,
q dom pomocy społecznej,
q gmina,
q powiat,
q 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.

q
q
q
q

Dopuszczamy możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu
pokryłeś jako członek rodziny.
Wniosek możesz złożyć także elektronicznie przez PUE ZUS.
Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek pogrzebowy w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS, pozostałe
dokumenty złóż do ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub pocztą.

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

martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
q oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały złożyłeś w banku – kopie rachunków

potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
q dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą

(np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) albo dokument potwierdzający umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej,
q zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym –
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,
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q 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 za część kosztów które poniosłeś,
q dokumentem potwierdzającym późniejsze odnalezienie zwłok lub identyfikację osoby zmarłej jest zaświadczenie
Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie
okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy.
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.

Podstawa prawna
Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów:
q art. 77–81 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.),
q art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170
z późn. zm.),
q art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.),
q art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.),
q art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.),
q art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97,
poz. 800 z późn. zm.).

Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 844/17
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