
Zasiłek pogrzebowy z ZUS.  

Moja żona niedawno zmarła. Chcę uzyskać zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje 
zasiłek pogrzebowy? Gdzie należy się zgłosić? Jakie dokumenty przygotować?  

Podstawa prawna:  

• Art. 77 – 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych  
 

 Zasiłek pogrzebowy z ZUS – czym jest, ile wynosi? 
Jest świadczeniem pieniężnym udzielanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
formie zasiłku dla osób, które pokryły koszty pogrzebu.  
 W przypadku członków rodziny wysokość zasiłku wynosi 4000 zł i kwota ta nie 

jest uzależniona od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu 
 W przypadku osób obcych, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, 

powiatowi, osobie prawnej, kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje 
tylko do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.  

 W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, zasiłek 
pogrzebowy  ulega proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy tymi osobami.  

 Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Tylko osoby lub podmioty, które 
faktycznie pokryły koszty pogrzebu.  
 Członkowi rodziny 
 Pracodawcy 
 Domowi pomocy społecznej 
 Gminie 
 Powiatowi  
 Osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego  
 Osobie obcej 

 
 Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy? 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje między innymi w przypadku śmierci: 
 Osoby, która ma ustalone prawo do emerytury (w tym emeryturę pomostową) 

lub renty (w tym rentę socjalną) 
 Osoby, która jest ubezpieczona w ZUS  
 Osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz 

spełniała warunki do jej uzyskania 
 

 Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS. 
 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12 dostępny w internecie lub 

w placówce ZUS)  
 Akt zgonu/ akt urodzenia dziecka (które urodziło się już martwe) / odpis zupełny 

aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe 
 Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu 
 Dokumenty, które potwierdzają Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z 

osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego – akt urodzenia/ akt 
małżeństwa) 



 Zaświadczenia płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i 
rentowym 
 

 Termin na złożenie wniosku.  
Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy licząc od dnia śmierci osoby, której 
opłaciłeś koszty pogrzebu.  


