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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków pokrywania ze Êrodków w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y 
Po˝arnej kosztów pogrzebu stra˝aka.

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,

z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz.
874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Jednostka organizacyjna Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, zwana dalej „w∏aÊciwà jednostkà”, w której
stra˝ak Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwany dalej
„stra˝akiem”, pe∏ni∏ s∏u˝b´ bezpoÊrednio przed Êmier-
cià, pokrywa nast´pujàce koszty pogrzebu stra˝aka
w razie jego Êmierci w przypadku, o którym mowa
w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej:

1) op∏ata za zakup miejsca pochowania na cmentarzu,

2) przewóz zw∏ok stra˝aka do miejscowoÊci, w której
zmar∏y ma byç pochowany,

3) zakup trumny,

4) wybudowanie nagrobka,

5) zakup wieƒca lub kwiatów,

6) og∏oszenie nekrologu w prasie.

§ 2. 1. Koszty pogrzebu, o których mowa w § 1, w∏a-
Êciwa jednostka pokrywa do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
szeÊciokrotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia w kwartale poprzedzajàcym dat´ pogrzebu,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Do wysokoÊci kosztów pogrzebu, o których mo-
wa w ust. 1, nie wlicza si´ kosztów zwiàzanych z prze-
wozem zw∏ok do miejscowoÊci, w której zmar∏y stra˝ak
ma byç pochowany.

§ 3. W przypadku gdy rodzina zmar∏ego stra˝aka
podj´∏a si´ budowy nagrobka, w∏aÊciwa jednostka wy-

p∏aca udokumentowane rachunkami koszty budowy
nagrobka do wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy kwotà limitu
okreÊlonego w § 2 ust. 1 a kwotà faktycznie poniesio-
nych kosztów pogrzebu.

§ 4. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty zasi∏-
ku pogrzebowego w razie Êmierci stra˝aka sà:

1) wyciàg z aktu zgonu (do wglàdu),

2) orygina∏y rachunków:

a) poniesionych kosztów pogrzebu, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi ma∏˝onek, dzieci, wnuki, ro-
dzeƒstwo lub rodzina,

b) faktycznych kosztów pogrzebu, je˝eli koszty po-
grzebu ponosi inna osoba.

§ 5. Traci moc zarzàdzenie Nr 30 Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie wa-
runków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariu-
szy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i Stra˝y Granicznej ze Êrodków Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych oraz okreÊlenia cz∏on-
ków rodziny, na których przys∏uguje zasi∏ek pogrzebo-
wy (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 28 i Nr 3, poz. 82 oraz
z 1992 r. Nr 1, poz. 20) w zakresie pokrywania kosztów
pogrzebu stra˝aka.

§ 6. 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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