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E.

ZAŁACZNIKI:

Oświadczam, Ŝe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za
zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Jednocześnie wyraŜam zgodę na sporządzenie kserokopii (skanu) dokumentu toŜsamości
oraz przetwarzanie danych zawartych we wniosku i załącznikach w celu ich wykorzystania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

,
dnia:
(miejscowość)

(podpis)

Wypełnia osoba przyjmująca wniosek

Potwierdzam zgodność danych identyfikacyjnych
osobistym (paszporte

z dowodem
m) Seria

Nr

,
dnia:
(miejscowość)

(podpis)

POUCZENIE
Na podstawie z art. 26 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, SłuŜby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, StraŜy Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej StraŜy PoŜarnej i SłuŜby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości
i na zasadach określonych w art. 77 – 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:
a) osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
b) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do
jej uzyskania i pobierania,
c) członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a i b.
2. Członkami rodziny są osoby wymienione w art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych tj.:
a) dzieci własne, dzieci drugiego małŜonka oraz dzieci przysposobione,
b) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w
tym równieŜ w ramach rodziny zastępczej,
c) małŜonek,
d) rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje równieŜ pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie
prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeŜeli pokryły koszty pogrzebu.
4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona
do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu
emerytury lub renty.
5. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:
a) JeŜeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w
wysokości określonej w art. 80 cytowanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
b) JeŜeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez podmiot , o którym mowa w pkt. 3 albo osobę inną niŜ
członek rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie
wyŜszej jednak niŜ w kwocie określonej w ppkt a).

JeŜeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek
rodziny poniósł równieŜ część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek pogrzebowy przysługuje w
wysokości podanej w ppkt. a.
d) W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niŜ jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy
ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu z
uwzględnieniem ppkt. a i b. KaŜda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego
wypełnia odrębny wniosek.
Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:
a) wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
b) skrócony odpis aktu zgonu,
c) oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeŜeli oryginały zostały złoŜone w banku – kopie
rachunków potwierdzone przez bank,
d) dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego
lub dowody osobiste,
e) upowaŜnienie dla Zakładu Pogrzebowego – jeŜeli zasiłek ma być wpłacony na rachunek tego Zakładu.
JeŜeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest
dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie
kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o
zasiłek pogrzebowy.
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12
miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
c)

6.

7.

8.
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Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy:
1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
o administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej,
o adres: ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa, telefon: +48 22 640 86 01.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
o adres: ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa,
o telefon: +48 22 640 86 43, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl.
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania Pan(i) danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Dyrektorze Biura Emerytalnego Służby Więziennej, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z
dnia
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.
U. z 2020 r. poz. 723), w szczególności:
o gromadzenie oraz aktualizowanie danych świadczeniobiorców, którym są przyznawane i wypłacane
świadczenia oraz dodatki,
o przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach o świadczenia oraz dodatki realizowane na podstawie
przepisów ustawy zaopatrzeniowej oraz innych ustaw,
o przyjmowanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin osób, które są świadczeniobiorcami
Biura

Emerytalnego

Służby

Więziennej

i

podlegają

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

w Narodowym Funduszu Zdrowia,
o wypłata świadczeń na podstawie innych ustaw realizowanych w zbiegu ze świadczeniami wypłacanymi na
podstawie ustawy zaopatrzeniowej oraz dodatków przyznanych na podstawie innych ustaw,
o realizacja potrąceń ze świadczeń i dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
emerytalno- rentowych, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.
b RODO, wynikające w szczególności z:
a) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin,
b) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
d) ustawy z dnia27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
f) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych,
g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
h) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
i) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
j) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
k) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
l) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
m) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
n) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, oraz innych ustaw, z których wynika prawo danego podmiotu do pozyskania danych
osobowych od organu emerytalnego,
2) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu zwrotu
należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
o jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
o Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalne i rentowe,
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji świadczeń, a następnie przez okres
wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych oraz skutek ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku i wypłaty
świadczeń. W przypadku ich nie podania korzystanie z uprawnień związanych w szczególności z prawem
do świadczeń, ubezpieczeniem zdrowotnym będzie niemożliwe.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

