
W jaki sposób Urząd Ubezpieczenia Społecznegomoże 
pomóc, w przypadku śmierci członka rodziny

Wrazie śmierci osoby należy, jak najszybciej, 
powiadomić o tym Urząd Ubezpieczenia 

Społecznego. W większości przypadków, śmierć osoby, 
zostanie zgłoszona do Ubezpieczenia Społecznego przez 
przedsiębiorcę pogrzebowego. Do Pana/Pani obowiązków 
będzie należało podanie przedsiębiorcy pogrzebowemu 
numeru Ubezpieczenia Społecznego zmarłej osoby w celu 
sporządzenia raportu.

Niektórzy członkowie rodziny zmarłego, mogą 
pobierać świadczenia Ubezpieczenia Społecznego,  
jeżeli zmarły posiada odpowiednio długi staż pracy  
w systemie Ubezpieczenia Społecznego, uprawniający 
do pobierania świadczeń. Aby upewnić się, że rodzina 
otrzyma wszystkie, należne jej świadczenia, powinien(a) 
Pan/Pani, jak najszybciej, skontaktować się z Urzędem 
Ubezpieczenia Społecznego. Prosimy o uważne 
przeczytanie poniższych informacji, aby dowiedzieć  
się, jakie świadczenia można otrzymać.

Jednorazowa kwota, w wysokości 255 USD, może • 
zostać wypłacona, pozostającemu(ej) przy życiu 
współmałżonkowi/współmałżonce zmarłego(j), jeżeli 
zamieszkiwał/a on/ona razem ze zmarłym, lub, w 
przypadku oddzielnego zamieszkiwania, otrzymywał/a 
on/ona, niektóre świadczenia Ubezpieczenia 
Społecznego z tytułu zatrudnienia zmarłego(j). Jeżeli 
nie istnieje pozostający(a) przy życiu współmałżonek(a) 
zmarłego(j), płatność może otrzymać dziecko, któremu 
należą się świadczenia, z tytułu zatrudnienia zmarłego.
Niektórzy członkowie rodziny • mogą mieć prawo do 
pobierania miesięcznych świadczeń. Zaliczają się do nich:

Wdowa lub wdowiec, w wieku 60 lat lub starszym,  —
(w wieku 50 lat lub starszym, w razie inwalidztwa);
Pozostający przy życiu współmałżonek(a),  —
w dowolnym wieku, jeżeli opiekuje się 
dzieckiem zmarłego w wieku poniżej 16 lat, 
lub będącym(ą) inwalidą.
Dziecko zmarłego, pozostające w wolnym  —
stanie, które:

Ma mniej niż 18 lat (lub 18 albo 19 lat, jeżeli  °
uczęszcza do szkoły podstawowej albo średniej, 
w pełnym wymiarze godzin) bądź; 
Ma 18 lat lub więcej, jest inwalidą(ką) i jego(jej)  °
inwalidztwo rozpoczęło się przed ukończeniem 
22 roku życia; 

Rodzice, w wieku 62 lat lub starsi, których zmarły(a)  —
utrzymywał(a), pokrywając, co najmniej, połowę ich 
kosztów utrzymania oraz
W niektórych okolicznościach, pozostający(a) przy  —
życiu, rozwiedziony(a) współmałżonek(a).

Jeżeli zmarły pobierał świadczenia Ubezpieczenia 
Społecznego, trzeba zwrócić świadczenia pobrane za 
miesiąc, w którym dana osoba zmarła lub za którykolwiek, 
późniejszy miesiąc. Np., jeżeli osoba zmarła w lipcu, 
należy zwrócić świadczenia wypłacone w sierpniu. Jeżeli 
świadczenia były przelewane bezpośrednio na konto, 
należy skontaktować się z bankiem lub inną instytucją 
finansową i poprosić o zwrot, do Urzędu Ubezpieczenia 
Społecznego, wszystkich funduszy, otrzymanych w 
miesiącu śmierci lub, później. Jeżeli świadczenia były 
wypłacane czekiem, nie należy realizować żadnych 
czeków otrzymanych w miesiącu, w którym dana osoba 
zmarła, lub późniejszym. Czeki należy, jak najprędzej, 
odesłać do Urzędu Ubezpieczenia Społecznego.

Bez względu na to, uprawnieni członkowie rodziny 
zmarłego(j), mogą otrzymać rentę pośmiertną za miesiąc, 
w którym nastąpiła śmierć.

Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych
Więcej informacji oraz kopie naszych wydawnictw 

dostępne są na stronie internetowej www.socialsecurity.gov  
lub dzwoniąc na bezpłatny numer 1-800-772-1213 
(dla osób niesłyszących i z ograniczonym słuchem 
dostępny jest specjalny numer TTY, 1-800-325-0778). 
Odpowiadamy na szczegółowe pytania od 7:00 rano do 
7:00 wieczorem w dni powszednie. Automatyczny Serwis 
Informacyjny udziela informacji 24 godziny na dobę.

Jeżeli potrzebny jest tłumacz do załatwienia spraw 
związanych z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, 
zapewnimy go bezpłatnie. Pomoc tłumacza zapewniona 
jest, zarówno przy załatwianiu spraw drogą telefoniczną, 
jak i w biurach Ubezpieczeń Społecznych. Aby skorzystać 
z pomocy polskiego tłumacza należy zadzwonić na numer 
1-800-772-1213, wycisnąć nr 1 i poczekać na zgłoszenie 
się przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przedstawiciel skontaktuje się z tłumaczem, który 
pomoże nam w załatwieniu sprawy. Jeżeli sprawy nie uda 
się załatwić telefonicznie, umówimy Pana(ą) na wizytę  
w lokalnym biurze Ubezpieczeń Społecznych, w którym 
zostanie Panu(i) zapewniony polski tłumacz.

Wszystkie rozmowy traktowane są poufnie. Staramy się 
zapewnić fachową i uprzejmą obsługę. Dlatego też, niektóre 
rozmowy telefoniczne monitorowane są przez innego 
przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.. 

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10008-PO
How Social Security Can Help You When A Family
 Member Dies (Polish)
January 2008

www.socialsecurity.gov

	Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych 

