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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz okreÊlenia cz∏onków jego rodziny, 
na których przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy.

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) koszty pogrzebu policjanta — koszty pogrzebu po-
licjanta zmar∏ego wskutek wypadku lub choroby
pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji,

2) jednostka Policji — jednostk´ organizacyjnà Poli-
cji, w której policjant pe∏ni∏ s∏u˝b´ bezpoÊrednio
przed Êmiercià.

§ 2. Koszty pogrzebu policjanta obejmujà wszelkie
wydatki zwiàzane z organizacjà pogrzebu i przeprowa-
dzeniem pochówku zmar∏ego, ∏àcznie z wybudowa-
niem nagrobka w miejscowoÊci wskazanej przez rodzi-
n´, a je˝eli zmar∏y nie pozostawi∏ rodziny, w miejsco-
woÊci, w której zmar∏, pe∏ni∏ s∏u˝b´ lub zamieszkiwa∏.

§ 3. 1. WysokoÊç wydatków pokrywanych w ra-
mach kosztów pogrzebu policjanta organizowanego
przez jednostk´ Policji nie mo˝e przekraczaç kwoty sta-
nowiàcej 6-krotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego upo-
sa˝enia zasadniczego policjantów wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, ustalonego za czerwiec roku
ubieg∏ego i og∏oszonego przez Komendanta G∏ówne-

go Policji w Dzienniku Urz´dowym Komendy G∏ównej
Policji, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Ograniczenie wysokoÊci wydatków pogrzebo-
wych, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ponoszo-
nych odr´bnie kosztów:

1) przewozu zw∏ok do miejscowoÊci, w której zmar∏y
policjant ma byç pochowany,

2) og∏oszenia w prasie nekrologu przez kierownictwo
Komendy G∏ównej Policji oraz zakupu wieƒców
i kwiatów sk∏adanych w czasie uroczystoÊci po-
grzebowych zmar∏ego policjanta, pokrywanych ze
Êrodków bud˝etowych pozostajàcych w dyspozycji
Komendanta G∏ównego Policji.

§ 4. 1. Je˝eli rodzina zmar∏ego policjanta podj´∏a
si´ zorganizowania pogrzebu we w∏asnym zakresie,
koszty pogrzebu policjanta podlegajà zwrotowi do wy-
sokoÊci kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. Przepis § 3
ust. 2 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli rodzina zmar∏ego policjanta wybudowa∏a
nagrobek na w∏asne zamówienie, koszty pogrzebu po-
licjanta podlegajà w tej cz´Êci zwrotowi do wysokoÊci
ró˝nicy mi´dzy kwotà, o której mowa w § 3 ust. 1,
a kwotà faktycznie wydatkowanà na pokrycie kosztów



pogrzebu policjanta, zorganizowanego przez jednostk´
Policji.

3. Podstaw´ zwrotu kosztów pogrzebu policjanta,
o których mowa w ust. 1 i 2, poniesionych przez rodzi-
n´ zmar∏ego policjanta, stanowià orygina∏y rachunków.

§ 5. 1. Zasi∏ek pogrzebowy z tytu∏u Êmierci cz∏onka
rodziny policjanta przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2,
w razie Êmierci:

1) ma∏˝onka, 

2) dzieci w∏asnych lub ma∏˝onka oraz dzieci przyspo-
sobionych przez policjanta lub jego ma∏˝onka,

3) ma∏oletnich dzieci spokrewnionych z policjantem
lub jego ma∏˝onkiem, przyj´tych na wychowanie,
je˝eli rodzice ich nie ˝yjà albo nie mogà zapewniç
im utrzymania bàdê zostali pozbawieni lub ograni-
czeni w sprawowaniu w∏adzy rodzicielskiej,

4) rodziców policjanta i jego ma∏˝onka oraz osób przy-
sposabiajàcych policjanta i jego ma∏˝onka,

5) innych ni˝ wymienieni w pkt 1—4 krewnych i powi-
nowatych policjanta lub jego ma∏˝onka, pozostajà-
cych pod ich prawnà opiekà.

2. Je˝eli w zwiàzku ze Êmiercià cz∏onków rodziny,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—5, przys∏uguje równie˝
zasi∏ek pogrzebowy na podstawie przepisów o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia emerytalnego
i rentowych lub innych przepisów szczególnych, poli-
cjant pobiera w pierwszej kolejnoÊci zasi∏ek na podsta-
wie tych przepisów, a je˝eli jest on ni˝szy od zasi∏ku
przys∏ugujàcego na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji — odpowiednie wy-
równanie.

§ 6. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku po-
grzebowego w zwiàzku z pokryciem przez policjanta
kosztów pogrzebu cz∏onka jego rodziny b´dàcego rów-
nie˝ policjantem uprawnionemu przys∏uguje wy˝szy
zasi∏ek, a je˝eli pobra∏ zasi∏ek ni˝szy, odpowiednie wy-
równanie.

§ 7. 1. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty za-
si∏ku pogrzebowego z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodziny
policjanta sà:

1) je˝eli koszty pogrzebu pokrywa policjant:

a) wyciàg z aktu zgonu cz∏onka rodziny, a w razie
pogrzebu dziecka martwo urodzonego lub nie-
zdolnego do ˝ycia — zaÊwiadczenie lekarza lub
po∏o˝nej, ̋ e dziecko urodzi∏o si´ martwe lub nie-
zdolne do ˝ycia (do wglàdu),

b) orygina∏y rachunków obejmujàcych zasadnicze
koszty pogrzebu, a w szczególnoÊci zakupu
trumny lub op∏aty miejsca na cmentarzu,

2) je˝eli koszty pogrzebu pokrywa inna osoba:

a) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a),

b) orygina∏y rachunków obejmujàcych ogó∏ ponie-
sionych kosztów pogrzebu.

2. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty wyrów-
nania zasi∏ku pogrzebowego, o którym mowa w § 5
ust. 2 i w § 6, sà:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a),

2) orygina∏ dokumentu stwierdzajàcego wysokoÊç
ni˝szego zasi∏ku pogrzebowego przyznanego poli-
cjantowi z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodziny.

3. Jako dowód poniesionych przez policjanta kosz-
tów pogrzebu cz∏onka rodziny uznaje si´ równie˝ wy-
stawione na innà osob´ orygina∏y rachunków, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), a w przypadku ubiega-
nia si´ o wyrównanie zasi∏ku — orygina∏ dokumentu
stwierdzajàcego wysokoÊç zasi∏ku pogrzebowego
przyznanego innej osobie na podstawie przepisów,
o których mowa w § 5 ust. 2, je˝eli osoba ta z∏o˝y na pi-
Êmie uwierzytelnione oÊwiadczenie, ˝e koszty pogrze-
bu zosta∏y pokryte ze Êrodków finansowych policjanta
bàdê przez niego zwrócone. OÊwiadczenie nie jest wy-
magane, je˝eli rachunki lub dokumenty zosta∏y wysta-
wione na ma∏˝onka policjanta.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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