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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 7 marca 1984 r.
W sprawie wysokości l zasad przyznawania pomocy finansowej na budownidwo mieszkaniowe osobom uprawnionym
de osobnej kwatery stałej.
I

'Na podstawie ,art. 26 ust. 2 ustawy 'E dnia 20 maja
1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1976 r.
Nr 19, poz. 121 i z 1983 r. Nr 16, poz. 78) zarządza się;
co nast ępuje:
\ § I. 1. Pomoc finansowa osobie uprawnionej ' do
osobnej kwatery stałej, zwanej dalej "osobą uprawnioną",
jest 1lrzyzna.wana na 9ud0wnict:wo mieszkani0we z ufwo.zenycb ·na podstawie odrębnych przep.isów ,funduszów
mieszkaniowych Ministerstwa Obrony N~rodowej; oraz
Ministerstwa SpTaw WewnęUzn.ych.
!'

2. , Sredki funduszó-wmieszkaniowych.
te. na :
,

It

.przyznąwanie

mogą

b-yt

uży-

bezzwrotneJ. pomocy finansowej na:
a) uzupełnienie wkł.adu mieszkaniowego lub budowlanę,gó w spółdzielni mieszkaniowej, a także na spła
tę należności na Tzeczspółdzielni z tytułu uzyskania' .spółdzi eJczega 10ka:lU' mieszka lnego,
b) spłatę należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat uzupełniających za dodatkowe
wypo~ażenie i wykończeniespółd'zieI:cz~go . lokalu
mieszkalnego, jeżeli , takie wyposażęnie lub wykończenie
zóstało wykonane
przez spółdzielnię
mieszkaniową.
"
c) budowę domu jednorodzinnego lub lokaJ.u w małym domu mieszkalnym stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanego dalej "lokalem", albo na kapitalny remont (modernizację) domu' jednorodzinnego (lokalu)" a także na spłatę kredytu bankowego ,I ,ldzielonego. na wymienione cele bądź na
spłatę , zaci ą gniętych od jednostek gospodarki uspo-,
łEicznionej
pożyczek na budownictwo miesz~aniowe.
d) nabycie domu jednorodzinnego (l okalu) lub innego
lokalu stan owiącego odrębną nieruchomość oraz
na spłatę" zoQowiązań obdą~ających przedmiot na- bycia, z wyjątkiem nabycia od, wstępnych osoby
uprawnionej i jej , małżonka,
2) wpłatę wkładu mieszkaniowego na" warunkach spółdzielćzego lokatorskiego ' prawa do lokalu mieszkał, nego za osobę nieuprawnióną do kwatery, którazajmuje i zwolni kwaterę niezbędną na zakwaterowanie ,
żołnierza zawodowego, jeżeli osoba ta nie jest obO'wiązana do zwolnienia tej kwatery z · innego tytułu.
§2. 1. Pomoc finansową przyznaje się w wysokości
40°10 wartości kwatery przysługującej osobie uprawnionej.
2: Sposób ustalen ia wartości kwatery oraz, wysokości
pomocy' finansowe j w zależności od celu, na który jest '
pIze?inaczona (§ I ust. 2 pkt 1), określą Ministrowie
Obrony Narod owe j oraz Spniw Wewnętrznych, każdy
,w swoim zakresie działan ia, w porozumieniu z. Ministrem
Finansów.
'
'
,
I
3. Osobie 'upra wnionej, . zamieniającej na większy:
spółdzielczy ,l okaL mieszkalny z powodu powiększenia się
' rodziny hrb nabycia uprawn i eń do dodatkowej pówierzchni
mieszkalnej albo budują cej lub nabywające] Vi tych przy-

do

, I

padkach dom Jednorodzinny (lokal), przysługuje uzupełnia
jąca pomoc finansowa. Przy' ustalaniu wysokości tejpo~
mocy uwzględnia się tylko nowe uprawnienia' Uzasadniające uzupełnienie p6mocy już przyznanej, według ' sfawek
obowiązujących ,
dniu uzyskania większego 'lokalu
mieszkalnego '(domu).
§ 3. l. Pomoc z funduszu mieszkaniowego może być
przyznana zaliczkow o przed opróżni.eniem- kwatery_
'
2_ Osoba, która Iskwzyslał(i . z ppmocy ' finansowej,
jest obowiązana opróżnić zajmowanąk.waterę najpóźniej
w ciągu 2 miesięcy od dnia uzy skania lek alu mieszkalnego ldomu).
3. Zo/nierz. któTy zostal zwolnionY . z , zawodowejsluż.- '
by ,w:ojskowej . bez zachowania prawa, clo kwatery , jest
obowiązan y do zwrotu poOlocy fin ansowej uzyskanej za- '
liczkowo. Jeżeli jednak pr zed zwolnieniem opróżnił k waterę i zamieszkał w uzyskanym lokalu mieszkalnym. nie
ma, obow~ąźku zwrotu tej pomocy.
§ 4_ Pomoc -finansowa, o której m.o wa w § l ust_ 2
pkt l. jest przyznawa.na - z zastrzeżeniem § 7 pkt I pod waruakiem zgromadz enia przez osobę uprawnioną
własnych sroqków co naJmnrej w wysokości : .
'
,1) 1/ ł wkładu____ mieszkaniowego dla uzyskania sp6łdzielr
ćzego lokator:skiego prawa do lokału mieszkalnego,
2): 113 zaliczki na wkfad budowlany dla uzyskania spół
dzielczego wła sno~ciowego prawa do lokalu ' IIJ.iesz·
kaInego ;
.
3) 100;0 ceny sprzedaży domu jednorodzinnego ' (lokalu)
lub inneyo lokalu stanowiącego ' odrębną ' nierucho-

w

_

..

mość,

4) warunkującej. l,Izyskanie krilQytu bankowego na ' budowę lub kapitalny remont (modernizację) domu (10-

kalu)" określonej w pr~ePisach w spTawie udzielania
kredytu bankowego na cel~ mieszkanIowe.
§ 5. Osoba uprawniona budująca dom jednorodzinny
(lokal) lub dokonująca kapitalnego remontu (modernizaćji)
posiadanego domu , (lokalu), niezaleinie od pomocy finansowej ze środków funduszu mieszkaniowego,. może korzystać na zasadach ogółnieobowiązujących ·z kredytu oan-kowego udźlelanego na cel~ mieszkaniowe. .
§ 6. Decyzje w sIłr~wie przyznania p~mocy finansowej z funduszów mieszkaniowych wydają organy określone przez Ministrów Obrony ~arodowej oraz Spraw Wewnętrznych..
§ 7. Ministr owie ·Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych,

"

, ,-;

każdy

w swoim zakresie działania, określą:
w jakich 'osoby uprawnione mogą ' być
zwolnione od obowiązku zgromadzenia własnych
środków, o któ rych mowa
§ 4 pkt l ' i 2,
2) właściwość organów oraz , zasądy i tryb postępowania
w sprawach przyznawania , pomocy finansowej, ' jaIq
również warunki jej ~~r-otu.
§ 8. Traci moc uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia '
6 lipca 1973 r. w sprawie Homocy Państwa dla żołnietzy
zawodowych 1 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na
budownictwą mieszkaniowe {Monitor Polski. Nr n~
' 1) przypadki,
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P9'L. 193) w częśc'i , dotyczącej- pom ocy na budownictwo
mieszkaniowe udzielanej osobom uprawnionym do osobnej
kwatery stałej, okreś lonym w ,a rt. 9, 11 i 12 ustawy z dnia
20 maja 1976 r. o z.akwa t ero~waniu sił zbrojnych (Dz. U. z
1976 r. Nr 19, poz, 121 i z 1983 r.. Nr 16, poz. 78).
§ 9. Do czasu wydani'a przepisów przewidzian~ch w

l;.

rozporządzeniu zachowują moc przepisy dotychczasow'e ze
zmianami wynikającymi z rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi wżycię z dniem ogło.

szenia.
Prezes Rady Ministrów: gen; armii W. Jaruzelski
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iWZPORZĄDZEN1E

RADY MINISTRÓW

z dnia 9 marca 1984 r.

w sprawie

okre~ów

za,trudnlenla za granicą, ' i zaśad udzielania świa,dc'zeó emerytalno~rentowy(;h ,.l; tytułu tego
zatrudnienia.

jazdem za granicę lub , pierwszych 6 miesięcy IpO ~
wrocie 'z zagraniCy , CI jev.eli okres zatrudnienia pc4
powrocie do kraju był krótszy - Rrzeciętne' mi esięczt
dzasię, co nast ępu je:
ne wynagrodzenie z tego okresu albo
§ 1. , Przy ustalani\. prawa do świad czeil i.ich wyso2\ prze~iętne miesięczne wynagrodzenie osiągane w krakości na podstawie ustawy z dnia 1,4 ' grudnia 1982 r. o
ju w ok resie zatrudnienia pracownika 7;a granic"
. zaopatrzeni u emerytalnym pracowników i ich rodzin
, przez innych pracowników z tytułu ich zatrudnienia
U. Nr. 40, poz. 267), zwanej dalej ,)ustawą", w r,azie
w tym ' samym lub podobnym charakterze, ' w jii'kim
zatrudni enia pracownika za granicą stosuje się przepisy
pracownik był żatrudniony przed wyjazdem za granicę·
'
.
'
\
rozporządzenia, chyba że umowa międzynarodowa prze. widuje korzystniejsze z'asady.
' 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do ,
p racowników, którzy byli zatrudrtieni wylączni/,! za gra~
§ 2. 1\ Przy u,s talaniu prawa do św ia dczeń przew inicą ·
,
dzianych w ustawie uwzględnia si'ę, poza okresallli wymienionymi wart. 10 ust. I ustawy, r ównie ż okresy za-o
§ 5. L Przy obliczaniu podsta,wy wymiaru świadczeń
trudnienia' obywateli polskich za granicą w organizacjach . dla pracowników slderowan ych do pracy za grani cą w
międzynarodowych, zagranicznych instytucjach i zakła
polskich przedstawicielstwach · dyplomatycznych i w urzę
dach, ~o których zostali skierowani w ramachwspół
dach konsularnych przyjmuje się za każdy miesiąc tego
pracy mi ę dzynarodowej lub w których byli zatrudnieni
zatrudl)ienia kwoty ryczałtowe w zaleiności od grupy
za zgodą właściwych władz p,olskich; zgoda nie jest wywynagrodzenia, dó jakiej pracownik został zaszeregowanYJ
magana, od pracowników , którzy , wyjechali za ' granicę
kwoty te wynoszą:
przed dniem 9 maja 1945 r.
/
2. Przy ustalaniu prawa do świadczeń prz ewidżianych
dla grupy
dla grupy
w ustawie 'uwzględnia się również okresy zatrudnienia za
zaszeregozaszeregozł
zł
granicą osób, które w okresie tego zatrudnienia nie były
wania
wania
obywatelam1 polskimi, jeżeli osoby te 'powróciły do kraju
p~ dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za repatriantów,
14900
I
26800
VI
,
3. Okresy zatrudnienia za granicą przypadające po
22800
13600,
II
VII
dniu 22 lipca 1944 r. uwzględnia / się również przy usta20400
12400
III
VIII
laniu zwiększenia św~adczeń z tytułu zatrudnienia w Polsce
11 400
IV
18100
IX
Ludowej.
'
.
,
,
V
16400
, § 3. L Jeżeli p;acownik był zatrudnion y zarówno na
obs~arze Panstwa Polskiego, jak i za granicą, sumuje się
t. okresy zatrudnięnia.
_
2. ,Przepis ust. 1 stosu~ się równięż do innych pra2. Uwzględnienie ' okresów, o których mowa w § 2,
cowników skierowanych do pracy ia 'granicą, ' któr.:r.y :&
następuje pod warunkiem stałego zamieszkania zainteresotytułu tej pracy otrzymywali wynagrodzenie na podstawie
wanego pracownika na obszarze Państwa Polskiego.
przepisów o wynagrodzeniu pracowników wymienionych '
w · ust. I.
'
,
3. W razie ,wyjazdu emeryta ' lub rencisty za gra picę
na pobyt stały, prawo do świadcz,eń ustalonych z uwzględ- "
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do
nieniem okresów, (, których mowa w § 2, ustala się poczłonków rodziny pracowników wymienio'nych w ust': 'l
nownie bez , uwzględ'nienia tych okresów.
i 2, jeżeli z tytułu pracy w okresie pobytu z tymi pracownikami zagranicą byli wynagradzani na podstawie
ł 4. L, Podstawę wymiaru świa dczeń ustalonych z
przepisów o wynagrodzeniu pracowników, o' których mowa
, uwzględnieIiiem okresów ' zatrudnienia za granicą .. o któryCh mowa w ' art. 10 ust. 1 ustawy oraz w § 2. ust. I i 2 ' w ust. I.
'rozporządzenia, oblicza' s ię na zasadach określonych w
4. Na wniosek ' osób, o których mowa w ust. 1~3,
ustawie, z tym że ' za ,każdy ' miesiąc tego zatrudnienia
podstawę wymiaru świadczeń oblicza się według § 4.
przyjmuje się -, z uwzględnieniem § 5 - wynagrodzenie
§ 6, ' Jeżeli z tytułu zatrudnienia za granicą, o któzastępcze, które w zależności od wyboru zainteresowanego
rym mowa w § 2, przysługuje również świadczenie z instymoże stanowić:
tucji zagranicznej, świadczenie należne na podstawie usta1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika ż
wy wypłaca się na zasadaCh określonych w przepisach
okres II ostatnich 6 miesięcy zatrudnienia przed wy~
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 73 ustawy.
Na podstawie ar t. 10 ust. 2 i art. 22 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o źaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarzą
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