
Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb wyp∏aty zasi∏ków pogrzebowych;

2) warunki pokrywania kosztów pogrzebu ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa, w tym rodzaje kosztów po-
grzebu;

3) dokumenty wymagane do wyp∏aty zasi∏ku pogrze-
bowego;

4) wysokoÊç kwot na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 2. 1. Zasi∏ek pogrzebowy wyp∏aca Szef Urz´du
do Spraw Cudzoziemców na wniosek osoby, która po-
nios∏a koszty pogrzebu cudzoziemca.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) odpis skrócony aktu zgonu cudzoziemca;

2) orygina∏y rachunków obejmujàcych rzeczywiste
koszty pogrzebu cudzoziemca — w przypadku gdy
pogrzeb cudzoziemca odbywa si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) orygina∏y dokumentów potwierdzajàcych koszty
transportu zw∏ok do granicy — w przypadku gdy
pogrzeb cudzoziemca odbywa si´ za granicà.

§ 3. 1. Koszty pogrzebu cudzoziemca organizowa-
nego przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295,
z póên. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogà obejmowaç wydatki na:

1) zakup miejsca pochowania na cmentarzu, trumny
lub urny albo kremacj´ zw∏ok oraz wybudowanie
nagrobka;

2) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie po-
chówku zmar∏ego;

3) zakup wieƒca lub kwiatów;

4) og∏oszenie nekrologu w prasie.

2. W przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa
si´ za granicà, koszty pogrzebu cudzoziemca organizo-
wanego przez podmioty, o których mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar∏ych, obejmujà wydatki zwiàzane
z transportem zw∏ok lub prochów do granicy.

§ 4. Koszty pogrzebu cudzoziemca organizowane-
go przez Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców,
w przypadku gdy zw∏oki cudzoziemca nie zosta∏y po-
chowane przez podmioty, o których mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar∏ych, nie mogà przekroczyç:

1) dwukrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w kwartale poprzedzajàcym dat´ po-
grzebu, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” —
w przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa
si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) czterokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w kwartale poprzedzajàcym dat´ po-
grzebu, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” —
w przypadku gdy pogrzeb cudzoziemca odbywa
si´ za granicà.

§ 5. Koszty pogrzebu cudzoziemca organizowane-
go przez Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicà mo-
gà obejmowaç wydatki, o których mowa w § 3 ust. 1,
a tak˝e wydatki na przygotowanie zw∏ok lub prochów
do transportu oraz ich transport.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
29 maja 2008 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie trybu wyp∏aty zasi∏ków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów
pogrzebu cudzoziemca ze Êrodków bud˝etu paƒstwa

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73
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