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Informacje dodatkowe (np.: zajmowanie kwatery tymczasowej) .............................................................................. .. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem zwrotu nienależnie po
branego świadczenia, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej 
wart. 233 Kodeksu karnego. 

(podpis) 

............... .. ......... .... .. , dnia ................... ... ... .. . . 

Uwaga: WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY 
ZAINTERESOWANE PRZELANIEM 
NALEŻNOŚCI NA KONTO BANKOWE 

Uprzejmie proszę o przelanie należności na moje 
konto w Banku: 

Nazwa Banku 

Numer konta 

Data i czytelny podpis 

* Niepotrzebne skreślić. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w nin iejszym oświad 
czeniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) . 

(podpis) 

1213 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 22 grudnia 1999 r. 

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważ
nika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. 

Na podstawie art. 95 ust. 2 i art. 96 ust. 2 ustawy 
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Równoważnik pieniężny za remont zajmowa
nego lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariu
szowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjona
riuszem", który zajmuje: 

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzj i 
administracyjnej o przydziale lokalu, 

2) spółdzielczy lokal mieszkalny, 

3) lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu, za 
który jest obowiązany płacić czynsz regulowany, 

4) dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonato
wy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieru
chomość, 

5) tymczasową kwaterę, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 
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2. Równoważnik pieniężny za remont zajmowane
go lokalu mieszkalnego przyznaje się również funkcjo
nariuszowi: 

1) przeniesionemu do służby w innej miejscowości 
zajmującem u tymczasową kwaterę bez zwolnie
nia loka lu mieszkalnego lub domu, o których mo
wa w ust. 1 pkt 1-4, w poprzednim miejscu peł
nienia służby; w takim przypadku przyznaje się 
równoważnik za lokal mieszkalny lub dom nie 
zwolniony, 

2) w służbie przygotowawczej, zajmującemu lokal 
mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnaj
mu), za który obowiązany jest płacić czynsz wolny. 

§ 2. Równoważnika pieniężnego za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się: 

1) w razie podnajmowania lokalu lub domu, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1- 4, w całości lub części, 

2) jeżeli funkcjona riuszowi lub jego małżonkowi przy
sługuje równoważnik za brak lokalu mieszkalnego. 

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do równoważnika 
pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkal
nego z tytułu służby obojga małżonków przysługuje je
den równoważnik . 

§ 4. 1. Wysokość równoważnika za remont zajmo
wanego lokalu wynosi 106 zł na normę zaludnienia 
przysługującą funkcjonariuszowi i każdemu członkowi 
jego rodziny, określoną w odrębnych przepisach. 

2. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont 
zajmowanego lokalu mieszkalnego ustala się według 
uprawnlen przysługujących funkcjonariuszowi na 
dzień 1 stycznia danego roku . 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocz
nej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżeto
wej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

4. Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważ
nika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 
mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym 
rok, w którym waloryzacja następuje. 

§ 5. Równoważnik pieniężny za brak lokalu miesz
kalnego przyznaje się funkcjonariuszowi w służbie sta
łej, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowo
ści pobliskiej: 

1) on sam lub członek jego rodziny nie posiada lokalu 
mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 
ust. 1 pkt 1-4, 

2) nie otrzymał tymczasowej kwatery. 

§ 6. Równoważn ika za brak lokalu mieszkalnego nie 
przyznaje się funkcjonariuszowi, jeżeli : 

1) utracił lub zrzekł się prawa do zajmowanego do
tychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, 

2) otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu 
mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 
ust. 1 pkt 2 i 4, ze środków budżetu państwa, z wy-

jątkiem funkcjonariusza przeniesionego do służby 
w miejscowości innej niż pobliska, 

3) jego małżonek otrzymał pomoc, o której mowa 
w pkt 2, lub pobiera równoważnik pieniężny za brak 
lokalu mieszkalnego, 

4) bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalne
go, który odpowiadał przysługującym mu normom 
zaludnienia oraz znajdował się w należytym stanie 
technicznym i sanitarnym. 

§ 7. W razie zbiegu uprawnień do równoważnika 
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego z tytułu służ
by obojga małżonków, przysługuje jeden równoważ
nik. 

§ 8. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego za 
brak lokalu mieszkalnego wynosi: 

1) dla funkcjonariusza posiadającego rodzinę -
12,40 zł dziennie, 

2) dla funkcjonariusza samotnego - 6,20 zł dziennie. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają co
rocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budże
towej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

3. Podstawę waloryzacji stanowią kwoty równo
ważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obo
wiązujące w roku poprzedzającym rok, w którym walo
ryzacja następuje. 

4. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkal
nego przysługuje w okresie od dnia powstania upraw
nień do jego pobierania do dnia, w którym nastąpiła 
utrata tych uprawnień. Wypłata równoważnika nastę
puje w okresach miesięcznych . 

§ 9. Decyzje w sprawach równoważników pienięż
nych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 
za brak lokalu mieszkalnego wydaje się na podstawie 
oświadczenia mieszkaniowego składanego przez funk
cjonariusza. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do 
ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych 
za remont lub za brak lokalu mieszkalnego oraz ich wy
sokości określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 10. Funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na 
uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężne
go za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za 
brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość. Za
wiadomienia dokonuje się poprzez złożenie oświad
czenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 9. 

§ 11. 1. Kwoty równoważników pieniężnych wypła
conych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego 
lub za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi 
w razie ich nienależnego pobrania na skutek: 

1) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, 
o którym mowa w § 9, mających wpływ na istnie
nie uprawnienia do tych równoważników lub na 
ich wysokość, 

2) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 10. 
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2. W razie nienależnego pobrania przez funkcjona
riusza równoważnika pieniężnego za remont zajmowa
nego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkal
nego, wydaje się decyzję o jego zwrocie. 

§ 12. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do eme
ryta i rencisty policyjnego, o których mowa w ustawie 
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służ
by Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i z 1998 r. 
Nr 162, poz. 1118). 

2. Członkowi rodziny uprawnionemu do renty ro
dzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci speł
niał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub 
renty policyjnej, oraz po zmarłym emerycie lub renci
ście przyznaje się równoważnik pieniężny za remont 
zajmowanego lokalu mieszkalnego na czas posiadania 
uprawnień do policyjnej renty rodzinnej. 

§ 13. Równoważnik pienlęzny za remont lokalu 
mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1, 
oraz równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalne
go w wysokościach, o których mowa w § 8 ust. 1, przy
sługuje od dnia 1 stycznia 1999 r. 

§ 14. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. 
w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyzna
wania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważ
nika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lo
kalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwra
cania (Monitor Polski Nr 76, poz. 712). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
M. Biernacki 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 22 grudnia 1999 r. (poz. 1213) 

WZÓR 

(stopień, imię i nazwisko) 

(przysługujący stopień według zajmowanego etatu) 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

(data wstąpienia do służby) 

(data zwolnienia ze służby - jednostka) 

(data przeniesienia do obecnej jednostki, 
poprzednia jednostka) 

(numer telefonu służbowego-domowego) 

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE 
do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont - za brak* lokalu mieszkalnego 

oraz ich wysokości 

Oświadczam, że od dnia ..... 19 .... r. zajmuję lokal mieszkalny (tymczasową kwaterę na zasadzie odpłatności) -
nie posiadam lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery)*: 
** 

Rodzaj mieszkania ADRES 
podstawa prawna zajmowania mieszkania 

lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji 

administracyjnej*** 

spółdzielczy 

komunalny 

własny 

dom 

inny - podać jaki 
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W powyższym lokalu zamieszkują:** 

Stopień Data Czy jest 
Data funkcjonariuszem Lp. Nazwisko i imię pokrewień-

urodzenia zameldowa- (emerytem, rencistą), stwa nia 
podać jednostkę 

1 
główny 
lokator 

2 

3 

4 

5 

**Normy powierzchni mieszkalnej przysługujące z innego tytułu funkcjonariuszowi - emerytowi*: 

1. Pan(i) .................................. z tytułu .......... ............................. na okres ...................... . 

2. Pan(i) .................................. z tytułu ....................................... na okres ............... .. ..... . 

Posiadam członków rodziny w rozumieniu art. 93 ustawy o Straży Granicznej - nie posiadam*. 

Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny pobierają świadczenia: 

1. Na remont lokalu mieszkalnego - podać kto i skąd ............................................................................................... .. 

2. Za brak lokalu - podać kto i skąd ........ .. ............................................................................................... ....... ...... .. .... .. . 

Korzystałem (dotyczy także małżonka) z pomocy finansowej przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe**** 

Posiadam lokal mieszkalny w miejscowości, z której czas dojazdu do miejsca pełnienia służby publicznymi środ-
kami komunikacji, łącznie z przesiadkami, przekracza 2 godziny w obie strony zgodnie z rozkładem jazdy ........... . 

(podać dokładny adres zamieszkania i czas dojazdu) 

Za zajmowany lokal mieszkalny opłacam czynsz wolny (załączam umowę najmu)*. 

Nie podnajmuję zajmowanego lokalu mieszkalnego w całości lub w części. 

Moje dzieci - rodzice* (dotyczy również dzieci i rodziców współmałżonka) pozostają na moim wyłącznym utrzymaniu 
i nie mają uprawnień do zajmowania innego lokalu mieszkalnego (domu) - podać kto ................................... . 

Informacje dodatkowe .............................................................................................. .. ............................. .. ..................... . 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem zwrotu nienależnie po
branego świadczenia, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

(podpis) 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Wypełnia tylko funkcjonariusz ubiegający się o równoważnik za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

*** Dotyczy lokalu mieszkalnego przydzielonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji albo organu pod
ległego lub nadzorowanego przez tego Ministra. 

**** Wypełnia tylko funkcjonariusz ubiegający się o równoważnik za brak lokalu mieszkalnego. 




