DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 września 2018 r.
Poz. 1848

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA SP RAW WEWNĘTRZNYCH I ADM INISTRACJ I 1)
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych, warunków pokrywania kosztów pogrzebu
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i członków rodziny funkcjonariusza oraz dokumentów wymaganych
przy wypłacie zasiłku pogrzebowego
Na podstawie art. 189 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138,
650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§ 1. Prawo do zasiłku pogrzebowego dokumentuje się przez złożenie przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa,
zwanego dalej „funkcjonariuszem”, lub członka jego rodziny lub innej osoby, która pokryła koszty pogrzebu, Komendantowi Służby Ochrony Państwa:
1)

wyciągu z aktu zgonu funkcjonariusza lub członka rodziny funkcjonariusza;

2)

zaświadczenia, że dziecko urodziło się martwe – w przypadku dziecka martwo urodzonego;

3)

dowodu pokrycia kosztów pogrzebu.

§ 2. 1. Warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub na
skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą ze środków Służby Ochrony Państwa, jest złożenie Komendantowi
Służby Ochrony Państwa wniosku przez członka rodziny zmarłego funkcjonariusza.
2. W przypadku braku członka rodziny zmarłego funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, pokrycie kosztów pogrzebu
funkcjonariusza ze środków Służby Ochrony Państwa, następuje na podstawie wniosku sporządzonego przez dotychczasowego bezpośredniego przełożonego zmarłego funkcjonariusza składanego Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
3. Pokrycie kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie oryginałów rachunków kosztów
pogrzebu.
§ 3. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są oryginały rachunków kosztów pogrzebu poniesionych przez funkcjonariusza lub osobę, która je pokryła, w szczególności rachunek za urnę lub trumnę.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński
1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1622), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138,
650, 730, 1544, 1562 i 1669).

