Warszawa, dnia 6 września 2017 r.

1)

Pani Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

2)

Senator Jan Rulewski
Biuro Senatorskie w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 87/3
85-009 Bydgoszcz

PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY
ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego zwraca się do Państwa z uwagi na fakt, iż w
dotychczasowej działalności podejmowaliście się nie raz prób rozwiązywania bieżących problemów
społecznych oraz staraliście się wychodzić naprzeciw potrzebom polskich obywateli. Uważamy, że
jako podmioty wyposażone w prawo inicjatywy ustawodawczej są Państwo w stanie odmienić
niekorzystną sytuację polskich rodzin, które borykają się z trudami związanymi ze stratą osób
najbliższych oraz czynnościami i opłatami zmierzającymi do ich pochowania.
W ostatnich miesiącach na bieżąco śledziliśmy losy senatorskiej inicjatywy zmiany ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 341), która została
ostatecznie odrzucona przez Senat na 41. posiedzeniu w dniu 17 maja 2017r. W związku z
powyższym zapoznaliśmy się także z treścią stanowiska Minister Elżbiety Rafalskiej z dnia 29 grudnia
2016 r., stanowiskiem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. a także ze
sprawozdaniami senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i
Społecznej. Znamy powody odrzucenia projektu, także te związane z gospodarką finansową. Jednak
w naszej ocenie, podpartej wieloletnim doświadczeniem w branży pogrzebowej oraz codziennymi
osobistymi spotkaniami z osobami korzystającymi z zasiłku pogrzebowego, potrzeba społeczna
leżąca u gruntu odrzuconego projektu pozostaje wciąż niezaspokojona.
Nasze Stowarzyszenie pragnie podać pod dyskusję społeczną i parlamentarną możliwość
podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego, uregulowanego w art. 80 ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do wysokości 6 000,00 zł
W tym miejscu wskazać należy, że celem zasiłku pogrzebowego jest rekompensata finansowa
kosztów pogrzebu, osobie która koszty te poniosła. W związku z powyższym wysokość zasiłku

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
ul. Sokołowska 4, 01-136 Warszawa tel. 22 834-84-60, fax. 22 412-17-17
www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl
konto: Credit Agricole nr 38 1940 1076 3182 2851 0000 0000
NIP 118-142-98-58 KRS 0000163556

pogrzebowego powinna zostać ustalona w wysokości, która niezależnie od miejsca zamieszkania
(pochówku) osoby zmarłej, będzie w takim samym zakresie pokrywała niezbędne koszty poniesione
przez osoby najbliższe lub inne osoby zobowiązane do ich pokrycia. Nie sposób bowiem zaprzeczyć,
że koszty pochówku są uzależnione w Polsce od miejscowości i regionu, w których przeprowadzany
jest pogrzeb. Nie sposób w dodatku zapomnieć, że oprócz kosztów związanych z samym
pochówkiem, w przeważającej większości po upływie określonego okresu, koszty te powiększane są
dodatkowo o postawienie pomnika.
Dla lepszego zobrazowania skali problemu konieczne jest odniesienie się do liczb. W roku
2017 uśrednione koszty pochówku tradycyjnego w Polsce przedstawiają się w sposób następujący:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wynajęcie chłodni
Trumna
Przygotowanie ciała
Kwiaty
Karawan
Opłaty kościelne
Miejsce na cmentarzu
Wykopanie grobu
Grób

-

ok. 100 zł/ doba
od 850 zł wzwyż
ok. 200 zł
ok. 200 zł
ok. 600 zł
od 1 000 do 1 500 zł
od 1 500 do 4 000 zł
ok. 700 zł
od 1 400 do 8 000 zł

Łącznie uśredniony koszt wynosi zatem od 6 650 zł do 16 250 zł.
Jeżeli zaś chodzi o kremację, jej uśrednione koszty przedstawiają się w ten sposób:
1)
2)
3)
4)
5)

Kremacja w trumnie kremacyjnej
Urna
Transport ciała do krematorium
Pochówek w kolumbarium + tablica granitowa
Pochówek urny w ziemi

-

ok. 600 zł
ok. 150 zł
ok. 160 zł
ok. 2 500 zł
ok. 3 500 zł

Łącznie: ok. 7 000 zł.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że obecnie funkcjonujący zasiłek pogrzebowy
w wysokości 4 000,00 zł jest rażąco niski. W dużych miastach, szczególnie w stolicy, nie pokrywa
nawet połowy kosztów tradycyjnego pochówku, który to powinien być dostępny dla każdego
obywatela. Nie spełnia zatem celu, dla którego został ustanowiony.
Nowelizacja, o którą wnosimy, nie zakłada wprowadzenia odmiennego rodzaju zasiłku czy też
innego rozliczania kosztów pogrzebu. Wiązałaby się ze zmianą jedynie wysokości już
funkcjonującego w prawie zasiłku tak, aby w rzeczywistości mógł ulżyć obywatelom w sytuacjach
trudnych, często niespodziewanych i wymagających ponadprzeciętnego nakładu środków
finansowych. Naszym zdaniem znacząco obniża to koszty administracyjne i dodatkowe w porównaniu
z projektem senackim przedstawionym w druku nr 341.
Zauważyć należy, że gdyby obecnie obowiązywało brzmienie art. 80 ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sprzed dnia 1 marca 2011 r., zasiłek pogrzebowy
wynosiłby (przyjmując wartość z I kwartału roku 2017) – 8 707,10 zł. Jest to wartość ponad dwa razy
większa od obecnie funkcjonującego zasiłku. W ocenie Stowarzyszenia nawet i ta wielkość byłaby
adekwatna do realiów dnia dzisiejszego, co widać po analizie powyższego zestawienia. Nie mniej
jednak podniesienie zasiłku o 2.000 zł jawi się jakie absolutne minimum, które należy przeprowadzić,
aby sprostać potrzebom społecznym.
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Chcielibyśmy odnieść się również do przedstawionej przez Panią Minister Elżbietę Rafalską
argumentacji dotyczącej porównania wysokości zasiłków pogrzebowych w Polsce i w pozostałych
krajach Unii Europejskiej. W ocenie Stowarzyszenia nie sposób podnosić tego argumentu bez
równoczesnego wskazania, jakie różnice w kosztach pogrzebu są w tych krajach. One natomiast w
Polsce należą do jednych z najwyższych w Europie.
Mając na względzie powyższe, składamy na Państwa ręce tą petycję, wnosząc o pochylenie
się nad tematem z uwagą i przychylnością. Natomiast w razie podzielenia przez Państwa zawartej w
niej argumentacji, wnosimy o rozpoczęcie procesu legislacyjnego w celu wprowadzenia opisanych
zmian.
W załączeniu przedstawiamy zgromadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
podpisy obywateli opowiadających się za treścią niniejszej petycji i zwiększeniem zasiłku
pogrzebowego do wysokości 6 000 zł.

Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

inż. Krzysztof Wolicki
Opracowała: Anna Łozińska
Skarbnik Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Załącznik:
 Listy osób popierających petycję.
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