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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Stra˝y Granicznej ze Êrodków w∏aÊciwego
organu Stra˝y Granicznej oraz okreÊlenia cz∏onków rodziny, na których przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy.

Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163
i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124,
poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Koszty pogrzebu funkcjonariusza Stra˝y Gra-
nicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, którego
Êmierç nastàpi∏a na skutek wypadku pozostajàcego

w zwiàzku ze s∏u˝bà, w∏aÊciwy organ Stra˝y Granicznej
pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot
kosztów pogrzebu.

2. Koszty pogrzebu funkcjonariusza, o którym mo-
wa w ust. 1, w∏aÊciwy organ Stra˝y Granicznej pokry-
wa poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek ro-
dziny zmar∏ego funkcjonariusza lub z w∏asnej inicjaty-
wy, je˝eli zmar∏y nie pozostawi∏ rodziny.

§ 2. Koszty pogrzebu pokrywajà w szczególnoÊci
wydatki na:

1) zorganizowanie pogrzebu,

2) og∏oszenie nekrologu w prasie,
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3) zakup miejsca pochówku, trumny albo urny oraz
wieƒca,

4) wybudowanie nagrobka.

§ 3. 1. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowa-
nego przez w∏aÊciwy organ Stra˝y Granicznej nie mo-
˝e on wydatkowaç kwoty wi´kszej ni˝ szeÊciokrotnoÊç
obowiàzujàcej w dniu pogrzebu kwoty bazowej dla
funkcjonariuszy nieobj´tych obowiàzkowym ubezpie-
czeniem emerytalnym i rentowym, której wysokoÊç
ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bu-
d˝etowa.

2. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego
przez cz∏onków rodziny zmar∏ego funkcjonariusza albo
innà osob´ jednostka organizacyjna Stra˝y Granicznej,
na której zaopatrzeniu finansowym pozostawa∏ funk-
cjonariusz, wyp∏aca osobie, która pokry∏a koszty po-
grzebu, rycza∏t w wysokoÊci 90% kwoty okreÊlonej
w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w∏aÊciwy
organ Stra˝y Granicznej wydatkuje na zakup wieƒca
lub kwiatów sk∏adanych w jego imieniu nie wi´cej ni˝
10% kwoty okreÊlonej w ust. 1.

4. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 2, wyp∏aca si´ po
przedstawieniu wyciàgu z aktu zgonu i rachunków po-
twierdzajàcych pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 4. Niezale˝nie od pokrycia kosztów pogrzebu
w granicach kwoty okreÊlonej w § 3, w przypadku zorga-
nizowania pogrzebu przez w∏aÊciwy organ Stra˝y Gra-
nicznej, mo˝e on pokryç koszty przewozu zw∏ok do miej-
scowoÊci, w której zmar∏y funkcjonariusz ma byç pocho-
wany, je˝eli pogrzeb funkcjonariusza odbywa si´ poza
miejscowoÊcià, w której zmar∏, a koszty przewozu zw∏ok
nie przekraczajà 40% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. Ograniczenie wysokoÊci kwoty wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w § 3, nie
obejmuje kosztów og∏oszenia nekrologu w prasie
przez kierownictwo Komendy G∏ównej Stra˝y Granicz-
nej oraz zakupu wieƒca lub kwiatów sk∏adanych w je-
go imieniu w czasie uroczystoÊci pogrzebowych zmar-
∏ego funkcjonariusza, pokrywanych ze Êrodków bud˝e-
towych pozostajàcych w dyspozycji Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej.

§ 6. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
wyraziç zgod´ na pokrycie ze Êrodków w∏aÊciwego or-
ganu Stra˝y Granicznej kosztów pogrzebu funkcjona-
riusza zmar∏ego wskutek choroby pozostajàcej
w zwiàzku ze s∏u˝bà, je˝eli:

1) z powodu d∏ugotrwa∏ej choroby zmar∏ego funkcjo-
nariusza jego rodzina ponios∏a znaczne wydatki,

2) rodzina zmar∏ego funkcjonariusza znajduje si´
w bardzo trudnych warunkach materialnych z in-
nych przyczyn, ni˝ okreÊlone w pkt 1.

2. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody, o której mowa
w ust. 1, wyst´puje kierownik jednostki organizacyjnej

Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej albo jednostki or-
ganizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której zmar∏y funk-
cjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´.

§ 7. Ustalenie kosztów pogrzebu, o których mowa
w § 2, 4 — 6 ust. 1, nast´puje w formie pisemnej, na
podstawie przed∏o˝onych rachunków.

§ 8. Zasi∏ek pogrzebowy z tytu∏u Êmierci cz∏onka ro-
dziny funkcjonariusza przys∏uguje w razie Êmierci:

1) ma∏˝onka,

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

3) wnuków, rodzeƒstwa i innych dzieci, przyj´tych na
wychowanie i utrzymanie przed osiàgni´ciem pe∏-
noletnoÊci, w tym równie˝ w ramach rodziny za-
st´pczej,

4) rodziców funkcjonariusza oraz jego ma∏˝onka,
a tak˝e ich ojczyma, macochy oraz osób ich przy-
sposabiajàcych.

§ 9. 1. Zasi∏ek pogrzebowy lub jego wyrównanie
w razie Êmierci cz∏onka rodziny funkcjonariusza wyp∏a-
ca si´ na pisemny wniosek osoby, która ponios∏a kosz-
ty pogrzebu.

2. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty zasi∏ku
pogrzebowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu po-
nosi funkcjonariusz, sà:

1) wyciàg z aktu zgonu (do wglàdu), a w przypadku
pogrzebu dziecka martwo urodzonego — zaÊwiad-
czenie stwierdzajàce, ˝e dziecko urodzi∏o si´ mar-
twe,

2) oÊwiadczenie, ˝e w zwiàzku ze Êmiercià cz∏onka ro-
dziny, o którym mowa w § 8 pkt 2—4, nie przys∏u-
guje zasi∏ek pogrzebowy na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym lub innych przepisów
szczególnych, a w przypadku Êmierci ma∏˝onka, ˝e
zasi∏ek pogrzebowy nie zosta∏ i nie zostanie pobra-
ny z innego tytu∏u,

3) orygina∏y rachunków poniesionych zasadniczych
kosztów pogrzebu (np. zakup trumny, op∏ata miej-
sca pochówku).

3. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty zasi∏ku
pogrzebowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu po-
nosi inna osoba, sà:

1) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2,

2) orygina∏y rachunków faktycznie poniesionych kosz-
tów pogrzebu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, za∏àcza
si´ do wniosku o wyp∏at´ zasi∏ku pogrzebowego.

5. W przypadku ubiegania si´ o wyrównanie zasi∏ku
pogrzebowego do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
za∏àcza si´:
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1) wyciàg z aktu zgonu (do wglàdu),

2) dokument potwierdzajàcy wysokoÊç zasi∏ku po-
grzebowego otrzymanego z tytu∏u Êmierci cz∏onka
rodziny funkcjonariusza na podstawie odr´bnych
przepisów.

6. Jako dowód poniesionych przez funkcjonariusza
kosztów pogrzebu cz∏onka rodziny uznaje si´ równie˝
wystawione na innà osob´ orygina∏y rachunków, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 3, a w przypadku ubiegania si´
przez funkcjonariusza o wyrównanie zasi∏ku pogrzebo-
wego dokumenty stwierdzajàce wysokoÊç zasi∏ku po-
grzebowego wyp∏aconego innej osobie na podstawie
odr´bnych przepisów, je˝eli osoba ta oÊwiadczy na pi-
Êmie, i˝ koszty pogrzebu zosta∏y poniesione (zwróco-

ne) przez funkcjonariusza. OÊwiadczenie nie jest wy-
magane, je˝eli rachunki lub dokumenty wystawione sà
na ma∏˝onka funkcjonariusza.

§ 10. Przepisy rozporzàdzenia w zakresie pokrywa-
nia kosztów pogrzebu, wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowego
i jego wyrównania stosuje si´ od dnia 16 czerwca
2002 r.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


